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  دور حاضنات الأعامل يف مرافقة ودمع املؤسسات الصغرية واملتوسطة دور حاضنات الأعامل يف مرافقة ودمع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  ––التجربة الصينية والتجربة املالزيية أأمنوذجا التجربة الصينية والتجربة املالزيية أأمنوذجا   --
  أأ.بلعيدي عبد هللاأأ.بلعيدي عبد هللا

  لكية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يريلكية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري

  ابتنة ابتنة جامعة جامعة 
  

  

 ملخص:
 

حدى      ثبتت اليت الآليات تعد حاضنات الأعامل اإ الصغرية واملتوسطة،  وتطوير املؤسسات ودمع مرافقة يف وأأمهيهتا اجدواه أأ

قامهتا يف  برامج تنفيذ يف فعالية املنظومات أأكرث من وتعترب التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية وخلق فرص معل جديدة، وترجع اإ

ىل تؤدي قد اليت املشالك الأساس يف التغلب عىل ماكانت حتقيق عن جعزها فشل املؤسسات أأو اإ  نطاق قصور املشالك هذه التقدم ، ومن اإ

ىل مواهجة الارتفاع الكبري يف معدلت اهنيار هذه املؤسسات خاصة يف املراحل الأوىل من  الأعامل ونقص همارات المتويل، كام هتدف اإ

نشاهئا، هذا  املؤسسات املتوسطة مرافقة وتبين يلللتأأه  متاكمل تمنوي مرشوع أأهنا أأساس عىل لها ينظر الاعامل حاضنات جعل ما اإ

 واس مترارها.  جناهحا حظوظ وتأأمني والصغرية،

براز دور حاضنات الأعامل يف توفري قوى ادلفع الأويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ملساعدهتا عىل      ىل اإ وهذه الورقة البحثية هتدف اإ

من خدمات ادلمع واملساندة خاصة خالل الس نوات الأوىل من حياهتا، وقد جتاوز أأعباء الانطالق وضامن اس تدامهتا، من خالل ما توفره 

أأثبتت التجارب ادلولية كفاءة وهمارة احلاضنات يف زايدة معدلت جناح هذه املؤسسات بشلك ملفت للنظر، ومن هذه التجارب التجربة 

  هذا البحث . الصينية والتجربة املالزيية اليت س نحاول تسليط الضوء علهيام كدراسة حاةل يف

 حاضنات الأعامل ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، الإبداع والابتاكر ، تمنية ، الصني ، مالزياي .  اللكامت املفتاحية :

Abstract  :  
Business incubators are considered one of the mechanisms that have proved their usefulness and 
significance to complement support and develop small and medium-sized enterprises. They are 
one of the most effective systems in the implementation of economic, social and technological 
developmental programs and the creation of new job opportunities. The establishment of business 
incubators is attributed essentially to overcoming the problems that may lead to the failure of 
institutions or their inability to realize the potential of progress. Included in these problems are a 
shortfall in the range of business skills and lack of funding; business incubators aim to face the 
dramatic rise in the rates of the collapse of these institutions, especially in the early stages of their 
creation. This has made business incubators fundamentally seen as developmental and integrated 
projects, adopted for the rehabilitation of and complementing small and medium-sized enterprises, 
and providing the chances of securing success and continuity. This paper aims to highlight the 
role of business incubators in providing the initial driving forces for small and medium enterprises 
to help them overcome the burdens of initiation and ensuring their sustainability, through 
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providing support and assistance, especially during their early years of life. International 
experimentations have proven the efficiency and ability of incubators in increasing the rates of 
success of these enterprises remarkably, such as the Chinese and Malaysian experiments, which 

we will try to highlight as a case study in this research. 
Key words  : business incubators, small and medium enterprises, creativity and innovation, devel-
opment , China , Malaysia. 

 مقــــــــدمـــــــة : 
لقد تصاعد الاهامتم ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة مؤخرا بسبب خصوصياهتا وأأمهيهتا، حبيث أأصبحت تلعب دورا همام    

 الاقتصادية القطاعات بني والأفقي الرأأيس الرتابط وحتقيق عي،والاجامت الاقتصادي المنو معدلت رفع يف يف املسامهة
 املبادرة روح وترقية والابتاكرات، املواهب اخملتلفة وتشغيلها عددا متنوعا وبأأكرث اس مترارية من الأيدي العامةل، وتمنية

 التوازانت وحيافظ عىل قتصادي،الا المنو وترية من يرسع اقتصاد لبناء الأساس ية النواة املؤسسات هذه تعترب كام الفردية،
نتاجية، وهذا الكفاءة من الرفع عىل قادرة جتعلها اليت تكيفها لسهوةل اللكية نظرا الاقتصادية  يف املس متر الزتايد يفرس ما الإ

 أأخر مع ابلامتيش الأجدر القطاع واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع احلايل الوقت يف أأصبح املشاريع، حيث هذه عدد
دارة، العلوم جداتمس ت ىل ادلول سعي خالل من والإ ىل السعي احلرة مع والأعامل املبادرة روح ودمع تشجيع اإ  هذه حامية اإ

 نشاطها.  ومراقبة متابعهتا خالل من املرشوعات
ل رمغ     الأوىل الس نوات يف خاصة عالية فشل معدلت واملتوسطة تشهد الصغرية املؤسسات أأن لك هذه املزيات اإ

دارية املهارات لنقص نظرا وذكل قهالنطال  املعلومات عىل حصولها دون حيول ما املالية، مواردها وضعف دلهيا الإ
ىل التدريب، والوصول وخدمات والاستشارات  الإماكانت توافر وعدم الابتاكر، وضعف الاقتصادي، احلجم وفورات اإ

 لتكنولوجيا املتسارع المنو مواكبة عىل والقدرة والكفاءة ملعرفةا من عالية بدرجة تمتتع برشية قاعدة وجود عدم وكذا املادية،
العمل  منظومات أأمهية برزت الصعوبة شديدة التنافس ية الأجواء ظل املنطلق ويف هذا ومن والتصالت، املعلومات

آلية تعترب ال هذا اجمل ويف الصغرية واملتوسطة، املؤسسات ورعاية دمع مفهوم وحتديث تطوير عىل تعمل اليت املس تحدثة،  أ
 الرعاية توفري يف جناهحا خالل من وذكل الاقتصادية التمنية برامج تنفيذ يف فاعلية املنظومات أأكرث من الأعامل حاضنات

النجاح، فهيي تساعدها يف التغلب عىل مشالك  يف حظوظها خاصة  املبدعة مهنا وزايدة املؤسسات من النوع لهذا وادلمع
آلية مس تحدثة لتمنية الزنعة الرايدية واملساعدة عىل ترمجة وير وتسويق منتجاهتا، وتعترب التأأسيس والانطالق، وتط كأنسب أ

ىل كيان اقتصادي عىل أأرض الواقع، آلية  الأفاكر اإ حيث أأن الفكر الرائد يف حاضنات املرشوعات بين عىل أأساس تطوير أ
بداعية واملرشوعات ذات المنو العايل داخل حزي ماكين حمدد، يقدم خدمات  تعمل عىل احتضان ورعاية أأحصاب الأفاكر الإ

 أأساس ية مشرتكة دلمع املبادرين ورواد الأعامل من أأحصاب الأفاكر اجلديدة والتكنولوجية وذكل عىل أأسس ومعايري متطورة.
 خدماهتا لتلعبه من خال اذلي ميكن أأن وادلور الأعامل حاضنات اإنشاء أأمهية ليبني تقدم، جاء هذا البحث مما انطالقا    

مرحةل الانطالق، كام يسعى هذا  أأعباء واس مترارها وجتاوز جناهحا حظوظ للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتأأمني ومرافقهتا
ىل تسليط الضوء عىل حاضنات الأعامل املالزيية والصينية، للتعرف عىل مواقع القوة والضعف والاختالفات  البحث اإ

 دمع املبادرين واملبدعني من أأحصاب املرشوعات يف جتس يد أأفاكرمه ومساعدهتم عىل اجلوهرية بيهنام، ومدى مسامههتام يف
 اخلدمات من مجةل توفري عىل تعمل تطورا فكراي جديدا، الأعامل حاضنات بوصف تأأسيس املرشوعات، وذكل

قامة يبادرون اذلين الصغار للمستمثرين والتسهيالت  جتاوز من ميكهنم ويلأأ  بدفع حشهنم هبدف ومتوسطة صغرية مؤسسات ابإ
 الانطالق . مرحةل أأعباء
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مرافقة  الأعامل يف تربز اإشاكلية البحث الأساس ية من خالل التساؤلت التالية : ما هو دور حاضنات : اإشاكلية البحث
الصغرية واملتوسطة وما يه س بل ترقيهتا وتمنيهتا ؟ وما هو واقع حاضنات الأعامل يف لك من الصني  املؤسسات ودمع

بداع يف لك مهنام ؟وم  الزياي ؟ وما يه مظاهر التفوق والإ
 بني املؤسسات العالقة الوطيدة من : تنبع أأمهية ادلراسة من أأمهية املوضوع اذلي تطرحه، وتس متد أأمهيهتا أأمهية البحث

شاكلية الأعامل وحاضنات واملتوسطة الصغرية سقاط ذكل عىل واقع احلاضنا التمنية حتقيق واإ ت املالزيية املس تدامة، واإ
لقاء الصغرية  املشاريع دمع يف الأعامل ودورها ظاهرة حاضنات عىل الضوء والصينية، كام تمكن أأمهية هذه ادلراسة يف اإ

آليات تطويرها لتسامه أأفراد  وتطوير تمنية يف همام عامال الاقتصادي النشاط وجعل العامةل القوى تشغيل يف واملتوسطة وأ
جراء مزيد من الأحباث يف هذا اجملال املهم .اجملمتع ، ونرجو أأن تكون ادل  راسة مفيدة ومساعدة عىل اإ

ىل بلوغ عدد من الأهداف مهنا ::  أأهداف البحث  يسعى البحث اإ

آليات دور تفعيل مضمون يف البحث •  والأثر ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة قطاع لتنش يط الأعامل حاضنات وأ
 ملس تدامة.ا التمنية حتقيق يف حتدثه أأن ميكن اذلي

 تقدمي أأسس نظرية ملفهوم احلاضنات وأأدوارها الإسرتاتيجية ومؤرشات جناهحا . •

 واملتوسطة . للمؤسسات الصغرية القدرات التنافس ية بناء يف الأعامل حاضنات دور عىل التعرف •

 املالزيي والاقتصاد الصيين . الاقتصاد يف حاضنات الأعامل واقع عىل الوقوف •
 البحث من فرضية مفادها: وجود عالقة بني حاضنات الأعامل وبني القدرات التنافس ية وفلسفة ينطلق:  فرضية البحث

بداع  الناحجة الامنذج أأحد والرايدية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، واعتبار حاضنات الأعامل الفكرية املبادرات وتنش يط الإ
 ومالزياي ، ويمت اختبار هذه الفرضية عن طريق الس ياق المنو يف لك من الصني لتحقيق املؤسسات الصغرية واملتوسطة دلمع

 العام ملوضوع البحث.
جابة أأجل من :مهنجية البحث شاكلية عىل الإ ثبات أأو وتساؤلهتا ادلراسة اإ  املهنج مت اس تخدام املوضوعة، الفرضية نفي واإ

ج الاس تقرايئ يف بعض أأجزاء هذه املوضوع، كام مت اس تخدام املهن معامل وفهم النظري الإطار استيعاب قصد التحلييل
ىل املعلوم ادلراسة لأنه بصدد الانتقال من حولها، كام متت الاس تعانة ابملهنج  وجتميع البياانت املالحظة طريق عن اجملهول اإ

 املقارن وذكل من خالل التجربة الصينية واملالزيية حلاضنات الأعامل.
ىل أأهدافه، وحسب الصياغة العامة لعنوانه، مت اعامتد اخلطة  املوضوع، وبغية طبيعة من : انطالقا هيلك البحث الوصول اإ

 الآتية:

 مفاهمي أأساس ية حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة . ✓

 مفاهمي أأساس ية حول حاضنات الأعامل . ✓

 مراحل مرافقة ودمع حاضنات الأعامل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة . ✓

 ة حلاضنات الأعامل .دراسة التجربة الصينية والتجربة املالزيي ✓
 مفاهمي أأساس ية حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة : أأول : 

: من الصعب حتديد مفهوم دقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ويرجع ذكل  مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة -1
ىل معايريها املتنوعة يف الأجحام والأشاكل، وأأيضا وجودها يف لك الفروع الاقتصادية .  اإ
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بعض العوامل، من مضهنا عدد   (NSDC)ففي مالزياي ، أأخذ اجمللس الوطين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبالزياي  
 العامل ومبلغ رأأس املال يف تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، واخلالصة مبينة يف اجلدول الآيت :

 -صغرية واملتوسطة مبالزياي للمؤسسات ال (NSDC)(تصنيف اجمللس الوطين  1جدول رمق ) 
ىل عدد العامل  ابلنظر اإ
 اخلدمات الصناعة الزراعة جحم الرشكة / القطاع

 عامل 5أأقل من  عامل 5أأقل من  عامل 5أأقل من  (Micro) مصغرة
يل  5بني  (Small)صغرية  ىل  5بني  عامل 19اإ ىل  5بني  عامل 50اإ  عامل 19اإ

ىل  20بني  (Medium) متوسطة ىل 51بني  عامل 50اإ ىل  20بني  عامل 150 اإ  عامل 50اإ
ىل مبلغ رأأس املال  ابلنظر اإ

 RM200,000أأقل من  RM250,000أأقل من  RM200,000أأقل من  (Micro) مصغّرة
ىل  RM200,000بني (Small)صغرية   RMاإ

 مليون1
ىل  RM250,000بني  اإ
10RMماليني 

ىل  RM200,000بني   RMاإ
 مليون1

ىل RM1بني  (Medium) متوسطة  RM5 مليون اإ
 ماليني

ىل  RM10بني  ماليني اإ
RM25 مليون 

ىل  RM1بني   RM5مليون اإ
 ماليني

آت الصغرية واملتوسطة : مسأأةل ضامن املضارب  iefpedia.com املصدر :  .بعنوان المتويل بعقد املضاربة للمنشأ
رفت املؤسسة الصغرية بأأهنا ويف هذا البحث ميكن اختيار التصنيف التايل للتعريف ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة: ع   

يراداته 50املرشوع اذلي يضم أأقل من  جاميل أأو أأورو ماليني 7 من أأقل عامال وتبلغ اإ  أأورو، أأما ماليني 5 من أأقل أأصول اإ
يراداته عامال وتبلغ 250 من أأقل ولكن عامال 50 من أأكرث تضم املؤسسة املتوسطة  جحم يبلغ أأو مليون أأورو  40 من أأقل اإ

 .  1أأورو  مليون  27من أأقل تةالثاب  أأصوهل

 مراحل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملعوقات اليت تواهجها :  -2
مراحل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة : متر املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدة مراحل ويه : طرح  -أأ 

هبوط املنتج، وتسمى هذه املراحل  نضج املنتج  ملنتج انتشار ا منو املنتج  املنتج
حداث  بدورة المنو ويه تمتثل يف نشأأة املرشوع ومنوه وتوسعه مث بلوغه، وهبوطه وتواريه، ذلا لبد من اإ

نتايج السائد حىت التجديد عىل املنتج، لتجنيبه وصول مرحةل الهبوط وذكل بتحسني وتطوير ال فكر الإ
 :   2تس متر حياته ، وميكن توضيح هذه املراحل يف الشلك التايل 

 
 
 
 
 

                                                
 ٬ اجلزائر -الشلف  جامعة ٬ واملتوسطة املؤسسات الصغرية تأأهيل متطلبات حول ادلويل امللتقى اجلزائر، يف متويلها ومشالك واملتوسطة الصغرية املؤسسات ري ،حسنون مس  1

 . 423، ص  2006أأفريل  18 -17 يويم

2 University of Wollongong  stic and Global Challenges ,Dome: SME Development in MalaysiaAli Salman Saleh and Nelson Oly Ndubisi , 

Economic Working Paper Series 2006. 
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 ( مراحل تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1الشلك رمق )

 

 
 

ل أأهنا تواجه  -ب املعوقات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة : رمغ أأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اإ
ىل غاية الظهور وممارسة النشاط، وتنحرص أأمه هذه الصعوابت العديد  من الصعوابت من مرحةل النشأأة اإ

البنك وغياب صيغ المتويل البديةل، وثقل  من املقرتض املال رأأس لكفة يف حش املصادر المتويلية وارتفاع
صعوابت تقنية  املنتجات، كام تواجه تسويق العبء الرضييب وعدم مالمئة الأنظمة الرضيبية، وصعوبة

هامل املشاريع أأحصاب دلى اخلربة وانعدام للمرشوع ادلراسة الفنية أأيضا كضعف  البحث جلانب أأنفسهم واإ
ىل منو القطاع غري  ومس تلزمات والسلع املوارد أأسواق عن املعلومات والتطوير ونقص ضافة اإ نتاج. اإ الإ

عامةل من حيث التأأمني والأجور ومراعاة الرمسي وترامك ادليون والعجز عن التسديد، ول ننىس مشلكة ال
قواعد الأمن والسالمة الصحية واملهنية، وتزداد هذه املعوقات أأكرث أأثناء حصول انكامش أأو ركود يف 

 .  3النشاط الاقتصادي

 : 4الآيت  النحو عىل اخلصائص هذه نوجز أأن : ميكن خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3
ىل اإنشاهئا حيتاج ل -أأ  نتاهجا يف تعمتد ما الكبرية، وغالبا املؤسسات مع مقارنة لمتويلها كبري الم رأأس اإ  بشلك اإ

جيادها احمليل، كام يسهل اجملمتع داخل املتاحة واملوارد الطبيعية احمللية اخلامات عىل أأسايس  الناحية من اإ
 والفعلية، وتمتتع ابمللكية والاس تقاللية . القانونية

 ادلقيق التخصص توسطة عىل نظام معلومات داخيل يمتزي بقةل التعقيد، كام أأنتتوفر املؤسسات الصغرية وامل  -ب
نتاج بتقدمي لها يسمح املؤسسات هذه ملثل واحملدد عالية، ورفع مس توى الناجت بنس بة عالية  جودة ذو اإ

ىل الرفع وابلتايل يؤدي العمل لعنرص من خالل رفع مس توى التوظيف  الطلب اللكي مس توى من اإ
 والاستامثرية . الاس هتالكية السلع عىل الفعال

 عىل الانتشار هذا ساعد والأقالمي حيث واحملافظات املناطق بني الواسع الانتشار عىل املؤسسات هذه قدرة -ت
 والرثوة ادلخول يف التفاوت أأوجه وتقليص واحملافظات الأقالمي بني خمتلف جغرافيا متوازنة تمنية حتقيق

عا يف واملسامهة املناطق، بني  مشلك من والتقليل الشغل مناصب لدلوةل وتوفري الساكين دة التوزيعاإ
 البطاةل .

                                                
حسان  3  . 6و  5( ، ص  2002 ، 9للتخطيط ، العدد  العريب ) الكويت : املعهد ، ، اجملدل الأول التمنية جرس سلسةل الصغرية ، املشاريع تمنية خرض، اإ
 2005  اجلزائر ، – سكيكدة جامعة ماجس تري، مذكرة ، قس نطينة بولية املؤسسات لبعض حتليلية دراسة  تطورها، ومعوقات واملتوسطة صغريةال املؤسسات ، عائشة مصباح  4

 . 30، ص 

 .   37 ( ، ص2005 ،  1 ط ، والتوزيع للنرش وائل عامن: دار ) للرايدة أأبعاد الصغرية الأعامل اإدارة الربنوطي، انئف سعاد -   

 .  62 ص  ( ، 2004 ، اجلامعية الإسكندرية: دار ) الأعامل يف مقدمة ، احلناوي صاحل محمد -   
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 أأجراء، عامل اكنوا اإن عليه حيصلوا أأن ميكن يتجاوز ما عائد عىل الصغرية املؤسسات أأحصاب حصول اإماكنية -ث
نشاء الأسايس ادلافع وهو  املؤسسات .  هذه مثل لإ

نتاج  -ج وهذا يؤدي  البحث نتاجئ من والاس تفادة اخلربة اكتساب ىلع يساعدها مما والتخصص متتاز بدقة الإ
ىل رفع بدوره نتاجية القدرة مس توى اإ نتاج، كام ميكن لكفة ختفيض خاللها ومن الإ  الصغرية للمؤسسات الإ

طار يف وذكل الكبرية، املؤسسات هبا تقوم اليت للأنشطة بنشاط ممكل تقوم أأن  ابملقاوةل" يسمى ما اإ
 .   "الباطن من

جمالت  يف والابتاكر خاصة للتجديد العلمي، ويه ذات القابلية والبحث التكنولويج التطور سامهة يفامل  -ح
 احليوية . والتكنولوجيا ادلقيقة اكللكرتونيات التكنولوجية

دارة نظرا -خ دارة لأساليب التنظميي واس تعاملها هيلكها لبساطة متتاز بسهوةل الإ معقدة ، كام متتاز  غري والتس يري الإ
فاكر  الرئييس املصدر العاملني، وتعترب لتدريب الالزمة التاكليف بسهوةل التأأسيس وقةل للأ

حداث يف ادلاخلية املوارد عىل اجلديدة ابلعامتد والاخرتاعات  بني التوازن المتويل كام تعمل عىل اإ
 املس هتلكني . الكثري من طلبات املناطق وتلبية

 أأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة :  -4
متثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أأمه وسائل  :الاقتصادي اجلانب يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات أأمهية -أأ 

نعاش الاقتصادي لسهوةل تكييفها ومرونهتا اليت جتعلها قادرة عىل حتقيق تمنية شامةل من خالل قدرهتا  الإ
 س ياسة دمع يف سات واملسامهةاملؤس  بني الصناعي التاكمل حتقيق يف يف ترقية الصادرات واملسامهة

ن هذه املؤسسات تشلك حنو  2002التشغيل وخلق الرثوة، فوفق تقديرات البنك ادلويل لس نة   80فاإ
ىل مسامههتا يف زايدة  35% من املؤسسات العاملية وتسامه بنس بة  % من الصناعات اليدوية. اإضافة اإ

بداع، والتنويع الثقايف، الناجت ادلاخيل اخلام وحتقيق التمنية الصناعية املتاكمةل  وتمنية روح الابتاكر والإ
وتعبئة املوارد احمللية، وتغذية الصناعات الكبرية، واحملافظة عىل اس مترار املنافسة، ومقاومة 

طارات تكوين يف النامية البدلان يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات كام تسامهالاضطراابت، احمللية  الإ
دارية املهارات عىل موتدريهب أأي تكوين الأفراد نتاجية الإ دارة واملالية والتسويقية والإ  هذه أأعامل لإ

دارة معاهد اإماكنيات وضعف قةل ظل يف املؤسسات  يف معتربا دورا كام تلعب التدريب، ومراكز الإ
 تشلك املؤسسات هذه أأن فنجد والتمنية، الاقتصادي التعاون يف منظمة الأعضاء البدلان اقتصادايت

ىل  40 %بني ما توفر مؤسساهتا، حيث من  99 %نس بة  مأأجورة، و شغل مناصب من  80 %اإ
ىل   30 %بنس بة تسامه  التابعة واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتسامه .اخلام ادلاخيل الناجت % من70 اإ

جاميل ادلاخيل الناجت يف النصف بأأكرث من اخلاص للقطاع  ناليااب فرنسا، اإس بانيا، ادلامنرك،  من للك الإ
تزيد  وبنس بة تقريبا، البدلان سائر يف املأأجورة الشغل مناصب من النصف يفوق ما والربتغال، وتوفر

 .5وسويرسا  السويد الربتغال، الياابن، ايرلندا، اإس بانيا، ادلامنرك، بلجياك،:من لك يف 70 %عن 
ة واملتوسطة من الوسائل تعد املؤسسات الصغري  :الاجامتعي اجلانب يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات أأمهية -ب

املهمة اليت ترفع من مس توى مشاركة أأفراد اجملمتع يف التمنية وتسامه يف تكوين جممتع صناعي من احلرفيني 

                                                
 . 20و  19ص  ،  2002جوان ،اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير س ياسة أأجل من ، والاجامتعي الاقتصادي الوطين اجمللس  5
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لأهنا تعمتد عىل رؤوس الأموال ادلاخلية ومدخرات صغار املدخرين لالستامثر فهيا وهذا يعين البعد عن 
جيايب يف خلق مناصب الشغل خاصة يفاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية ، كام أأهنا   تقوم بدور اإ

ىل تقليص البطاةل يف  الأسعار ذات احمللية الأولية املواد تتوافر أأين الريفية املناطق املناس بة مما يؤدي اإ
 الصغرية الصناعات هذه املناطق خاصة يف القطاع الزراعي ووقف الزنوح الريفي حنو املدن، كام تعمل

ىل احلريف أأداء العمل يف الانامتء وأأمهها الأفراد دلى اجامتعية قمي خلق عىل  وذكل متاكمل أأرسي نسق اإ
 .  6الأجيال يتوارهثا اليت احلرف يف

 : اثنيا : مفاهمي أأساس ية حول حاضنات الأعامل

 تعريف ونشأأة حاضنات الأعامل :  -1
 العملية وهذه لمؤسسات،ل المنو ومرحةل النشاط بدء مرحةل بني وس يطة معلية يهتعريف حاضنات الأعامل :  -أأ 

لنجاح املرشوع كتقدمي  الالزمة والأدوات واملعلومات ابخلربات املبادرين تزويد أأو تقدمي عىل حتتوي
دارية ( طباعة، تدريب فاكس، اتصالت )هاتف، وخدمات مكتبية خدمات ، 7واستشارات فنية واإ

لها مجةل من اخلدمات والتسهيالت  ويه تقنية من التقنيات املعمتدة دلمع املؤسسات املبتدئة وتوفري
قامة مؤسسات هبدف حشهنم يف بداية املرشوع، وميكن لهذه املؤسسات أأن  للمستمثرين اذلين يبادرون ابإ

تكون اتبعة لدلوةل أأو تكون مؤسسات خاصة أأو مؤسسات خمتلطة ، وهتدف هيئة حاضنات الأعامل 
ىل مساعدة املؤسسات املبدعة الناش ئة ورجال الأعامل  اجلدد، وتوفري هلم الوسائل وادلمع الالزمني اإ

)اخلربات ، الأماكن ، ادلمع املايل( لتخطي أأعباء ومراحل الانطالق والتأأسيس اليت قد تدوم الس نة أأو 
 .8الس نتني ، كام تقوم بعمليات التسويق ونرش املنتجات لهذه املؤسسات 

د نشوء حاضنات الأعامل ويرجع اترخي احلاضنات نشأأة حاضنات الأعامل : تعد الولايت املتحدة الأمريكية هم -ب
قامته يف مركز التصنيع املعروف ابمس  ىل أأول مرشوع متت اإ يف ولية نيويورك، وذكل   BATAVIAاإ

ىل مركز للأعامل يمت تأأجري  1959عام  عندما قامت عائةل بتحويل مقر رشكهتا اليت توقفت عن العمل اإ
قامة مرش  فراد الراغبني يف اإ وع مع توفري النصاحئ والاستشارات هلم ، ولقت هذه الفكرة وحداته للأ

وقريبا من عدد من البنوك ومناطق تسوق  جناحا كبريا خاصة وأأن هذا املبىن اكن يقع يف منطقة أأعامل
ىل ما يعرف ابحلاضنة، ومنذ عام  آلف من  1959ومطامع ، وحتولت هذه الفكرة فامي بعد اإ هناك ال

يف هذا املركز، واذلي يعمل حىت الآن وحتت نفس الامس  سطة اليت أأقميتالرشاكت الصغرية واملتو 
قامة احلاضنات مل يمت متابعهتا  " Batavia Industrial Center " القدمي وهو ، لكن هذه احملاوةل لإ

قامة عدد  حيامن قامت هيئة املشاريع الصغرية 1984حىت بداية عام  بشلك منظم بوضع برانمج تمنية واإ
حاضنة فقط واليت ارتفع  20يكن يعمل يف الولايت املتحدة سوى  نات، ويف هذا العام ملمن احلاض 

 National Businessعند قيام امجلعية الأمريكية حلاضنات الأعامل عددها بشلك كبري، وخاصة
Incubation Association   NBIA ) الصناعة  من خالل بعض رجال 1985( يف عام

                                                
 . 131- 129( ، ص ص  2007،  اجلامعية مرص: ادلار ) مقارن بييئ مدخل الصغرية املرشوعات اإدارة معر، عيل أأمين 6
 .81و  80( ، ص  2002،  1) مرص : مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ، ط حاضنات الأعامل، حالت معلية وحلول مشالكت –العوملة عبد السالم  أأبو حقف،  7
 ،  2015/ 02/ 21نت، اترخي التحميل  ،متاح عىل ال    NBIAامجلعية الوطنية الأمريكية حلاضنات الأعامل  8

     www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php:املوقع                                                     what is incubatorsNBIA:      

http://www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php
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ىل تنش يط تنظمي صناعة احلاضنات، ويفالأمريكيني، وىه مؤسسة خ  1997هناية عام  اصة هتدف اإ
ىل حوايل  ، ومل تتوقف منظومة احلاضنات 9حاضنة 550وصل عدد احلاضنات يف الولايت املتحدة اإ

تعمل يف خمتلف دول العامل، مهنا  2011حاضنة أأعامل س نة  3500عن التطور، وقد بلغت حوايل 
 املتحدة الأمريكية فقط . حاضنة يف الولايت 1000حوايل 

 :  أأنواع وأأهداف حاضنات الأعامل -2
ىل ثالثة أأنواع حاضنات الأعامل :  -أأ  ميكن تصنيف حاضنات الأعامل حسب أأنواع املؤسسات اليت حتتضهنا اإ

 : 10 أأصناف رئيسة ويه

تلفة واملتنوعة يف اليت تتعامل مع املشاريع الصغرية ذات التخصصات اخمل  حاضنات الأعامل العامة : ويه تكل احلاضنة -
نتاجية والصناعية واخلدمية دون حتديد مس توى تكنولويج لهذه املشاريع، وتركز يف لك اجملالت جذب مشاريع  الإ

قلميية ابدلرجة  الأعامل الزراعية أأو الصناعات الهندس ية اخلفيفة أأو ذات املهارات احلرفية املمتزية من أأجل الأسواق الإ
 .الأوىل

تخصصة : تعىن بصفة خاصة بتمنية بعض اجلوانب الاقتصادية للمنطقة اليت تتواجد فهيا، من حاضنات الأعامل امل  -
عادة الهيلكة الصناعية للمنطقة أأو تشجيع صناعات معينة فهيا، أأو خلق فرص وظيفية لتخصصات مرغوبة أأو  خالل اإ

 لهيا.لفئات حمددة من الباحثني فهيا عن العمل، أأو لس تقطاب استامثرات من نوع خاص اإ 

 تصماميت استامثر مع املتقدم التقنية مبس توى احلاضنة داخل الصغرية املرشوعات حاضنات الأعامل التقنية : تمتزي -
  .متقدمة  وأأهجزة ملعدات امتالكها مع تقليدية جديدة غري ملنتجات متقدمة

ىل هذه احلاضنات، يوجد عدد مهنا تقسم حسب اختصاصها أأ   :11ت من أأجهل، ومن بيهناالهدف اذلي أأنشئو ابلإضافة اإ

قلميية: ختدم هذه احلاضنة منطقة جغرافية معينة هبدف تمنيهتا وتعمل عىل اس تخدام املوارد احمللية  • احلاضنة الإ
 من اجملمتع . رشحية أأو أأقليات معينة خدمة أأو املنطقة هذه يف العاطةل البرشية الطاقات واستامثر

دارة الأجنيب املال رأأس اس تقطاب عىل احلاضنات هذه احلاضنة ادلولية : تعمل • التكنولوجيا، كام  نقل معليات واإ
ىل اخلارج . ىل تشجيع معليات التصدير اإ  هتدف اإ

املغذية  الصناعات من املنطقة هذه احتياجات حتديد بعد صناعية منطقة داخل احلاضنة الصناعية : تقام •
 املنتس بة الصغرية واملؤسسات الكبرية املصانع بني واملعارف املنافع تبادل فهيا يمت حيث املساندة واخلدمات

 . للحاضنة

ىل خدمة قطاع حمدد مثل صناعة الربجميات أأو الصناعات  • حاضنة القطاع احملدد : هتدف هذه احلاضنات اإ
 الهندس ية، وتدار بواسطة خرباء متخصصني يف النشاط املراد الرتكزي عليه.

                                                
سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، حاضنات الأعامل مفاهمي مبدئية وجتارب عامليةرباوي ، عاطف الش  9  .14، ص  2005ايسيسكو ،  -، منشورات املنظمة الإ

10 OCDE : Technology incubators - nurturing small firms- ( Paris : OCDE , 1997 ), P 15. 
آت الصغيـرة واملتـوسطة وس بل  11 عامل تقنية ابململكة العربية السعودية ، ورقة معل مقدمة مضن فعاليات ندوة "واقـع ومشكـالت املنشأ حلاضنة أأ  نبيل محمد شليب ، منوذج مقرتح 

.  28، ص  2002ديسمرب ،   29-28دمعها وتمنيهتـا"، الغرفة التجارية والصناعية ابلرايض، اململكة السعودية ،   
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وأأحباث  أأفاكر لتطوير أأحباث مركز أأو جامعي حرم اخلد احلاضنة هذه تكون ما احلاضنة البحثية : عادة •
 .مركز البحث أأو ابجلامعة املوجودة واخملابر الورش من الاس تفادة خالل من والباحثني الأساتذة

وتطوير املشاريع  احلاضنات املفتوحة : ويه احلاضنات بدون جدران، ومتثل احلاضنات اليت تقام من أأجل تمنية •
لتعمل مكركز متاكمل خلدمة ودمع املشاريع  فعل، حيث تقام يف أأماكن التجمعات الصناعيةوالصناعات القامئة ابل

أأنشطة حاضنات املشاريع التقليدية، من حيث العمل كجهة وس يطة  احمليطة. وتقوم احلاضنات املفتوحة باكفة
دارية واملراكز البحثية واجلامعات، ومعامل الأحباث، ومراجعة اجلودة واجلهات بني املشاريع، واحلكومية،  الإ

داري والفين، مع تقدمي الاستشارات الالزمة   .  لمنو املشاريع وتوفري ادلمع التسويقي والإ

ىل مساعدة الرشاكت العامةل يف • نرتنت :هتدف اإ حىت  المنو عىل الناش ئة والربجميات الإنرتنت جمال حاضنات الإ
ىل الإنرتنت حاضنات رايدة وتعود النضج. ملرحةل الوصول  1995 س نة أأسس اذلي David Weatherall  اإ
  . Idealab حاضنة  1996س نة أأسس اذلي Bill Gross، و CMGIحاضنة 

ىل احتضان املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودمع -ب  أأهداف حاضنات الأعامل : هتدف حاضنات الأعامل أأساسا اإ
 العمل  وتقليل يف الفعيل للبدء زمةاملقومات الال لها تتوفر ل اليت الناش ئة واملرشوعات العلمية املبادرات

 وتقليل املرشوع، نشاط لبداية الأوىل ابملراحل املرتبطة الأعامل خماطر النشاط، وتقليل بدء تاكليف
نتاجه، وحتسني فرص جناح املؤسسات وتشجيع  وتطوير املرشوع نشاط لتمنية الالزمة الزمنية الفرتة اإ

 أأو منتجات شلك يف أأفاكرمه جتس يد من أأحصاهبا متكنيجناهحا و  معدلت الأفاكر املبتكرة وزايدة
جياد دميومهتا، وجتنب وضامن املمتزية الأفاكر خدمات، وتشجيع  للمشالك املناس بة احللول الأخطاء، واإ

دارية املرشوع، وخلق وزايدة فرص العمل، خاصة ابلنس بة ذلوي  تواجه اليت والقانونية الفنية واملالية والإ
، وزايدة عدد املؤسسات وتشجيع الصناعات خصوصا القامئة عىل التكنولوجيا الكفاءات واملواهب

نعاش وتمنية الاقتصاد، وتوجيه الش باب ورجال الأعامل حنو املشاريع عالية  ىل اإ احلديثة مما يؤدي اإ
غـراض التجاريـة، وتدعمي  مفهوم التكنولوجيا، ونقل التقنية من اجلامعات ومراكز الأحباث وتبنهيا للأ

 للمنو فرص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة توفر الأعامل املرشوعات، وعليه فاإن حاضنات بني عاونالت
فرص النجاح والمتكني عند الانهتاء من  حتسني كام أأهنا تعمل عىل داخل احلاضنة الرسيع والفعال

 . 12الاحتضان 

 : أأماكن تواجد حاضنات الأعامل واخلدمات اليت تقدهما -3

 املتخصصة املعاهد أأو اجلامعات ومراكز البحث والتطوير يف احلاضنات تنشأأ  الأعامل : أأماكن تواجد حاضنات -أأ 
والطلبة، وتتواجد يف مراكز  الأساتذة طرف من املقدمة والبحوث واخلربات التجهزيات من لالس تفادة

ىل هذه الأماكن ضافة اإ بداع أأو التجديد، ومدن وحدائق العلوم والتكنولوجيا، ابلإ ميكن أأن  الابتاكر والإ
ىل احتضان املؤسسات الصغرية املبدعة،  تتواجد أأيضا مضن املؤسسات أأو الرشاكت اليت تسعى اإ
خصوصا تكل اليت متارس أأنشطة ممكةل لنشاط الرشكة املناوةل، مفثال جند أأن عددا من الرشاكت 

قد تبنت فكرة حاضنات الأعامل لجتذاب املواهب  PANASONICو ICI ( UK )الكربى مثل 

                                                
، ص  2003، 1 ط الصغرى ، واملرشوعات البرشية املوارد كتاب تمنية سلسةل البرشية، املوارد لتمنية العريب املركز ،الصغرية واملرشوعات الأعامل حاضنات رمضان الس نويس، 12

 . 23و  22

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiauKe3gpDKAhWNW44KHcw2CygQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.idealab.com%2F&usg=AFQjCNEeA_BDCIfxvml3lBOnyxbIIqH2ow&sig2=DxqXNx-Z3kWi2RCcgfmAmg
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شابة والأفاكر املبدعة، وتقدمي رأأسامل خماطر ملساعدهتم يف تأأسيس رشاكهتم اخلاصة حبيث متتكل ال 
نشاء احلكومية املؤسسات بعض . وتتكفل13احلاضنة أأسهام يف هذه الرشاكت  س ياق يف احلاضنات ابإ

 ياذل الكبري ادلمع من مس تفيدة جديدة، شغل مناصب بعث س ياق أأو يف حمددة، انش ئة صناعة تطوير
 الكربى الصناعية تتبىن املؤسسات حني يف والاهامتمات، هذه الأغراض ملثل املركزية احلكومة توليه
 وذكل املبدعة، والأفاكر الشابة املواهب اجتذاب وغريها العمالقة العاملية Panasonic رشكة مثل

 هبم اخلاصة واملتوسطة صغريةال املؤسسات تأأسيس يف هؤلء الش باب ملساعدة جمازف رأأسامل بتقدمي
قامة خدمات كبرية الإنرتنت ش بكة هذه املؤسسات، وقدمت يف أأسهام احلاضنة متتكل حبيث  لإ

 بني الوصل بصةل لتقوم املساحة حمدود ملاكن معل حتتاج ماكن، كوهنا أأي يف الافرتاضية احلاضنات
لهيا  حيتاجون اليت واجلهات منتسبهيا  .14اإ

اليت تساعد املؤسسات  اخلدمات أأنواع مجيع حاضنات الأعامل تقدمحاضنات الأعامل : اخلدمات اليت تقدهما  -ب
لأحصاب املشاريع  التقنية واحملاسبية واملالية الاستشارات احملتضنة عىل المنو والتطور، وتشمل تقدمي

باكت وتوفري املرافق الأساس ية الالزمة من خمتربات ومعامل وجتهزيات، وخدمات تقنية املعلومات وش  
عالم وأأهجزة املكتبية التصالت، والتجهزيات آيل وخدمة الإ نرتنت، وخدمات ال  والتسويق التدريب الإ

دارة والتس يري، واملشاركة تقنيات جمال يف والتكوين والرتوجي  وورش واملعارض والندوات املؤمترات يف الإ
ىل مصادر المتويل، وتوفري اخلدمات القانون  ية ولك ما يتعلق حبامية امللكية العمل، وتسهيل الوصول اإ

جناز عىل الفكرية وبراءات الاخرتاع، واملساعدة ىل والوصول الأعامل خمطط اإ املتاحة،  المتويل مصادر اإ
وطرق  املواد والآلت واملعدات املشاريع، واختيار جدوى بدراسة املتعلقة اخلدمات الاستشارية وتقدمي

سواء عىل مس توى ادلوةل أأو العامل اخلاريج عن طريق تنظمي  العمل، وبناء ش باكت التواصل فامي بيهنا
الندوات وامللتقيات للوقوف عىل املس تجدات، واملشاركة يف اخلربات والعمل بشلك متاكمل، وتوفري 

دارية والتدريبية والتسويقية واحملاسبية للمرشوع  احملتضنة املؤسسة ، وربط15العديد من اخلدمات الإ
قامة ومساحات أأماكن احلكومية، وتوفري وغري يةاحلكوم اجلهات مبختلف املرشوعات، وتقدمي  جمهزة لإ

خدمات اجلودة الشامةل واليت عادة ما تعاين مهنا املرشوعات، وتقدمي خدمات تمنية املورد البرشية من 
حيث هتيئة القوى العامةل ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة حيث تشمل هذه اخلدمات ربط العاملني 

ضنات وبأأسواق العمل وتمنية املهارات لهؤلء الأفراد والربط مع اجلهات التمنوية اخملتلفة. وتقدمي ابحلا
آلية العالقات العامة والاشرتاك يف  خدمات عامة تمتثل يف توفري املاكتب وأأماكن التخزين ونظام أ

ول عىل المتويل املناسب املؤمترات واملعارض العاملية، وتوفري اخلدمات الصيانة وكذكل املساعدة يف احلص
بناء عىل التنس يق مع بعض اجلهات املهمتة هبا النوع من املرشوعات، كام تقوم احلاضنة بتوفري الأماكن 

نرتنت وكذا  املناس بة واملاكتب اجملهزة وتوفري متطلبات التصالت الأساس ية من الهاتف والفاكس والإ

                                                
امللتقى ادلويل حول "متطلبات تأأهيل  ، ورقة معل مقدمة مضن فعالياتدور تكنولوجيا احلاضنات يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطةمحمد بن بوزاين والطاهر زايين ،   13

 . 3، ص  2006أأفريل،  18-17اجلزائر،  -املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ادلول العربية"، جامعة الشلف
 :الالكرتوين املوقع عن نقال ،  2004أأكتوبر ،  9448العدد ، الرشق الأوسط جريدة ، واملتوسطة الصغرية املؤسسات تمنية يف التقنية الأعامل حاضنات دور ، شعبان محمد  14

www.awasat.com    : 2015/  10/  13، اترخي الزايرة . 
أعامل والتكنولوجيا يف حل مشلكة البطاةل لرايديي الأعامل بسمة فتحي عوض ،   15 لكرتوين : ، نقال عن املوقع الا 98و  97، ص  2015،  قطاع غزة –دور حاضنات ال

library.iugaza.edu.ps/thesis/114999.pdf    : 2015/  10/  25، اترخي التحميل . 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs0KObqZLKAhXDPo4KHcDCAJsQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.panasonic.com%2Fmiddleeast%2F&usg=AFQjCNEDOQdmkjsfo1KLvNIZO1RPhjT0jQ&sig2=je0HSbBJy21JPDgdsmYZoQ
http://www.awasat.com/
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ىل جانب توفري املرافق املشرتكة  الواثئق ومكوانت تقنية املعلومات من وطبع تصوير أأهجزة وبرامج، اإ
ىل تقدمي اخلدمات املساندة مثل التنظيف  مثل غرف الاجامتعات والقاعات اجملهزة للعرض، ابلإضافة اإ
ىل جانب ختصيص أأماكن للتخزين املؤقت ومرافق لالس تالم والتسلمي  والصيانة والأمن واحلراسة، اإ

آت  الصغرية اليت تنتسب لها، مقابل مبالغ صغرية نسبيا تدفعها والشحن لتلبية احتياجات املنشأ
آت يف مراحلها الأوىل  .16املؤسسات مما يقلل من الاحتياجات الرأأساملية لهذه املنشأ

 :  دور حاضنات الأعامل يف تمنية النس يج الاقتصادي والصناعي -4

يف مرافقة ودمع املشاريع اجلديدة، تلعب حاضنات الأعامل دورا ابرزا الأدوار اليت تؤدهيا حاضنات الأعامل :  -أأ 
ليه تقارير حيث امجلعية  أأثبتت جناحاً كبرياً يف رفع نسب جناح هذه املشاريع حسب ما أأشارت اإ

املقامة داخل احلاضنات  الأمريكية للحاضنات عىل أأن معدلت جناح واس مترارية للمشاريع اجلديدة
ىل  ىل حتقيقها لأدوار ومزااي 88وصلت اإ  :  17 أأخرى نذكر مهنا ما ييل % ، ابلإضافة اإ

بداعية الصناعية التمنية دمع - والأحباث التطبيقية والعمل عىل حتويلها من مرحةل  والتكنولوجية : رعاية وتمنية الأفاكر الإ
ىل مرحةل آليات  البحث والتطوير اإ قامة املرشوعات الصغرية التكنولوجية، اليت تعترب أأحد أأمه أ التنفيذ من خالل اإ

نتاج بشلك أأرسع وبتلكفة أأقل كثريا عن  كنولويج من حيث قدرهتا الفائقة عىل تطوير وحتديث معلياتالتطور الت الإ
قامة حاضنات تكنولوجية متخصصة يف قطاعات حمددة تعمل عىل  الرشاكت الضخمة ذات الاستامثرات العالية واإ

حدى كنولوجيات هذه القطاعات، وحسبالتكنولوجيا احلديثة واملتطورة، والرتكزي عىل تمنية ت تسهيل نقل وتوطني  اإ
حصائيات  التعلميية، واملعاهد ابجلامعات الأمريكية ترتبط املتحدة ابلولايت الأعامل حاضنات مجموع من % 27 فاإن الإ

ىل الصني يف النس بة هذه تصل بيامن  ومراكز الأعامل حاضنة بني % ، والشلك التايل يوحض العالقة 95  من أأكرث اإ
 والصناعة. معةواجلا البحوث

 ( العالقة بني احلاضنة التكنولوجية ومراكز البحوث واجلامعة والصناعة 2الشلك رمق ) 

 
La source : Patrick Crehan , Incubation Services 8th  Science Week , 17 December 2002 , 

Amman, Jordan . 
 

ب الأفاكر تمنية تعمل احلاضنات عىلدمع رواد الأعامل :  - ىل أأحباث جمرد وحتويلها من داعيةالإ  خالل من التنفيذ مرحةل اإ
قامة عىل أأحصاهبا مساعدة  فهيي وبذكل الثابتة، التاكليف ضيوختف النجاح عىل انحجة وتساعدها صغرية مرشوعات اإ

بداعية الأفاكر من املشاريع الناش ئة وتطوير لنقل جرس تشلك ىل الأحباث ومراكز اجلامعات بواسطة الإ  السوق اإ

                                                
آت الصغيـرة واملتـوسطة  16 آت الصغرية، ورقة معل مقدمة مضن فعاليات ندوة "واقـع ومشكـالت املنشأ  عبد الرمحن بن عبد العزيز مازي ، دور حاضنات الأعامل يف دمع املنشأ

.19، ص  2002ديسمرب  29 -28يهتـا"، الغرفة التجارية والصناعية ابلرايض، اململكة السعودية ، وس بل دمعها وتمن   
سرتاتيجية تمنية املرشوعات الصغرية ىف مجهورية مرص العربيةعاطف الشرباوي ،   17  .(71 - 69، ص ص ) 2003، اجملالس القومية املتخصصة ، ديسمرب  اإ
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 منو أأفاق ذات مؤسسات لتصبح الرائدة واملتوسطة الصغرية املؤسسات مهنا تتخرج الاحتضان واليت مبرحةل رورام
 الشلك التايل : خالل من العالقة هذه وميكن توضيح كبرية

 
 الأعامل . رواد ودمع الأعامل حاضنات بني ( العالقة3الشلك رمق )

 
 قطاع الأعامل لرايديي البطاةل مشلكه حل يف والتكنولوجيا الأعامل اضناتح برهوم ، دور عوض فتحي املصدر : بسمة  

/  19اترخي الزايرة: ،  85ص ،  library.iugaza.edu.ps/thesis/114999.pdf : الالكرتوين املوقع عن نقال غزة ،
10  /2015 . 

قامة توطني تسهيل عىل العمل خالل دمع التمنية الاقتصادية : من ▪ نتاجية اريعاملش من عدد واإ  اجلديدة أأو اخلدمية الإ
 اجملمتع .   هذا يف

قامة مشاريع يف  تمنية وتنش يط اجملمتع احمليل احمليط ابحلاضنة: من حيث تطوير ▪ وتمنية بيئة الأعامل احمليطة هبا، واإ
قلميية وحملية، ومركزا لنرش روح العمل  جمالت تمنية هذا اجملمتع مجوع  احلر دلىاحمليط، وجعل احلاضنة نواة تمنية اإ

 الش باب والراغبني يف الالتحاق بسوق العمل.

ن : واجلديدة الصغرية املشاريع وتمنية خلق تشجيع ▪  الوظيفة يه فرص جناهحا ورفع اجلديدة الناش ئة املشاريع دمع اإ
داري والتسويقي، املايل ادلمع أأنواع مجيع توفري خالل من وتمت للحاضنات، الأوىل  يف جلديدةا املشاريع ورعاية والإ
ىل والتوصل املرشوع بدء وتسهيل والمنو البدء مرحةل   .جممتعي  ش بكة دمع اإ

دمع وتمنية املوارد البرشية وخلق فرص العمل : تلعب حاضنات الأعامل دورا همام يف تمنية همارات وروح العمل احلر  ▪
دارة املرشوع وخلق فرص معل من قامهتا يف ناتتساعد احلاض  اليت الرشاكت خالل والقدرة عىل اإ  وتمنيهتا. اإ

ىل جانب ما ذكر سابقا يف جماهبة مشالكت العمل عىل حل مشلكة حمددة : ▪ اقتصادية أأو  توظف حاضنات الأعامل اإ
أأن   NBIA للجمعية الأمريكية للحاضنات املديرة التنفيذية Barbara Harley صناعية أأو اجامتعية حمددة، وتذكر

 ةخترج بعد فت 
 االحتضان

 حتديدات
 وأفكار احتياجات

 لالحتضان
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تسامه يف حل مشلكة حمددة مثل مشلكة فقد عدد كبري من  تس تخدم يكحاضنات الأعامل املتوسطة ميكن أأن 
غالق أأو تغري نشاط رشاكت خضمة، وتظهر هذه املشلكة بوضوح أأثناء معليات خصخصة قطاع  الوظائف يف حاةل اإ

 .  ادلوةل

نالآاثر الاقتصادية حلاضنات الأعامل عىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :  -ب  تتعامل الأعامل حاضنات برامج اإ
آت مع  الأمهية، من عال مس توى عىل برشاي وجتمعا موردا ابعتبارمه واملبادرين الصغرية الأعامل منشأ

آاثر مواهجة من ميكهنا مبا هلم املساعدات أأنواع اكفة تقدمي جيب وذلكل فعىل مس توى اجلانب  العوملة، أ
 اكت الصغرية واجلديدة اليتالرش  نس بة بلغت التطبيقي يظهر الأثر الاقتصادي حلاضنات الأعامل، فقد

 400حوايل  مساعدات تتلقى اليت مبيعات الرشاكت منو معدل وبلغ87 % الأمرييك السوق يف اس مترت
 أأيضا احلاضنات برامج الأعامل، وتساعد حاضنات تقدهما اليت واملساعدات ، وهذا بسبب اخلدمات %
 اجلغرافية الفقرية، املناطق وتمنية ستامثرالا عىل جيد عائد معدل للتوظيف، وحتقيق كثرية فرص خلق يف

ىل يؤدي للعاملني الإضافية اخلدمات من كثري وتقدمي  .18هؤلء العاملني معيشة رفع اإ

 أأثبتت كوهنا العاملي املس توى عىل الأعامل حباضنات الاهامتم يزدادحاضنات الأعامل أأداة التمنية الاقتصادية :  -ت
نعاش أأداة أأهنا منالز  من عقدين من أأكرث وخالل التجربة  خالل من ذكل ويتضح ،الاقتصاد وتمنية لإ

حصاءات أأشارت الصناعية، وقد ادلول يف انتشارها رسعة ازدايد  بداية يف احلاضنات عدد أأن الإ
العامل ،  يف أأعامل حاضنة 7000 من أأكرث عددها جتاوز اليوم بيامن حاضنة 200 يتعدى ل اكن الامثنينيات

آس يا، 1000و أأورواب، حاضنة يف 900و املتحدة  لولايتا حاضنة يف 1400مهنا   21و حاضنة يف أ
 احلكومية الربامج قبل من ومتول تدار اليت وخصوصا الأعامل حاضنات الأوسط. اإن الرشق يف حاضنة

حمددة،  جغرافية منطقة أأو معني جممتع يف الاقتصادي المنو تعزيز يف مسامهة كأداة الغالب يف تس تخدم
 الواسع الانتشار حيث احلاضنات تكل الأمثةل عىل أأفضل والصني الأمريكية املتحدة ايتالول وتعترب

سرتاتيجية دمع بغرض التكنولوجية الأعامل حاضنات لس تخدام  جناح ساعد الاقتصادية وقد التمنية اإ
بداع الابتاكر أأن أأثبت اذلي الأمر الأعامل حاضنات وانتشار منو عىل التجارب بعض  أأن ميكن والإ

  .19الاقتصادي والمنو الانتعاش تعزيز يف يسامه

 : متويل حاضنات الأعامل ومؤرشات جناهحا وطرق تقيمي أأداهئا -5
آت ل تاكد  -أأ  متويل حاضنات الأعامل : حتتاج احلاضنة ملصادر استامثر ومتويل كبرية نظرا لأن مدفوعات املنشأ

ادر المتويل الرئيسة للحاضنات تغطي تاكليف استئجار أأماكن العمل يف أأغلب الأحوال وختتلف مص
حبسب اختالف نوعها ، فقد تتلقى دعام من املؤسسات العامة واملنظامت اخلريية اخلاصة أأو من 
املؤسسات الأاكدميية أأو ابلتعاون بني احلكومة واملؤسسات غري الساعية للرحب واملؤسسات اخلاصة ، كام 

 متويل مصادر التجارية واملوائن وغريها ، وتشملميكن أأن تكون مدعومة من مصادر متنوعة مهنا الغرف 

                                                
ة ، ص 14 ، نقال عن املوقع الالكرتوين :   18 ت الصغرية واملتوسط ة يف دمع املؤسسا ت التكنولوجي حلاضنا   عيل سامي ، دور ا

                                                           univ-biskra.dz/rem/n7/6.pdf. 2015 / 10 / 20 : اترخي الزايرة ،  
19,  Programs , An Assessment of Performance in MissouriBusiness Development Incubator Wagner, K.V., 2012 ,  

Capella University, USA , 2006 . 
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ىل أأرابح لتحقيق يسعى اذلي اخلاص ادلمع املبتكرين الأعامل أأحصاب  واخلريي احلكويم جانب المتويل اإ
 . 20يتضاءل  بدأأ  اذلي

مؤرشات جناح حاضنات الأعامل : يتطلب جناح حاضنات الأعامل توفر حزمة من الرشوط اليت حتقق  -ب
 : 21ة مهنا، نذكر من بيهنا الأهداف املرجو 

ماكنيات تقدهما سوف اليت ابملاكسب الصغرية الأعامل وأأحصاب املبادرين وعي  -  لها. املتوفرة احلاضنات، والإ

ترابط احلاضنة مع اجملمتع احمليط ومدى المتويل وادلمع املايل والتشجيع اذلي تتلقاه من خمتلف الهيئات واملؤسسات،  -
  سواء العامة أأو اخلاصة .

دارة لإماكنية واملعاهد اجلامعية املراكز من وقريب جيد ماكن اختيار -  . حمرتف بشلك احلاضنة تطويره، واإ

 فرص زادت وجمددة واحضة الاختيار معايري اكنت اس تضافهتا، لأنه لكام يمت سوف احلاضنة اليت مرشوعات انتقاء -
 معايري أأو مالية معايري اكنت سواء القبول يد معايريحتد الأمر يتطلب القدرة عىل النجاح، وهنا متتكل أأفاكر اجتذاب

 فنية .

ىل حد كبري  - دارهتا بشلك فعال، فنجاح احلاضنة واملرشوعات امللتحقة هبا يتوقف اإ كفاءة مدير احلاضنة وقدرته عىل اإ
 عىل صفات وأأداء مدير احلاضنة، ومدى ارتباطه ابملؤسسات احملتضنة . 

ماكنية مدى ومالحظة مرشوع أأي يف الرشوع قبل بدراسات القيام جيب - تطبيقه ومراعاة اجلدوى الاقتصادية  اإ
 الأعامل . ش بكة وجودة املشرتكة، اخلدمات للمشاريع، ومس توى

ىل احلاضنات تسعى اذلي الرئيس الهدف حتديد -  أأو الهدف الرحب حتقيق التأأسيس من الهدف أأاكن سواء حتقيقه اإ
 اجملمتع . خدمة

 و حتديد نوعيهتا، و اس تضافهتا عىل احلاضنات تعمل اليت املرشوعات يف توافرها الواجب الرشوط حتديد عىل العمل -
 .احلاضنة أأهداف حتقيق يف يسهم مما لها املناس بة اخلدمات توفري عىل سيساعدها هذا

دارية، أأو مالية فنية، اكنت سواء للرشاكت توفريها عىل احلاضنة س تعمل اليت اخلدمات نوعية حتديد -   .اإ

 أأمام احلاجز الكبري المتويل عقبة تشلك حيث ل عىل المتويل املناسب يف أأرسع وقت وبأأقل تلكفة للرايديني،احلصو  -
ىل مشاريع أأفاكرمه حتويل  .التنفيذ قيد اإ

 تفصيلية معل خطة املعايري تقدمي هذه الناحجة، مفن الأفاكر اجتذاب فرصة تزيد حىت الاختيار معايري وتوضيح حتديد -
 .جديدة فكرة أأو لخرتاع املرشوع صاحب تقدمي الرسيع، المنو عىل القدرة وحمددة،

 ماكن جمرد احلاضنة ليست أأن حيث املؤسسات، وتطوير املؤسسات وتطوير لتمنية مناس بة بيئية ظروف تمنية -
منا لالس تضافة  .املؤسسات الناش ئة بني املنافع وتبادل اخلربات ابكتساب يسمح تنظامي تعترب واإ

                                                
عن املوقع الالكرتوين :  حنو جممتع املعرفة ، سلسةل دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات ، جامعة املكل عبد العزيز ، الإصدار الثالث حاضنات الأعامل نقال  20

www.kau.edu.sa/Files/.../147636  : 2015/  10/  23، اترخي الزايرة . 
أعامل بني التطوير والتفعيل : رؤية مس تقبليةفوزي عبد الرزاق ،   21 شاكلية حاضنات ال ، ص  2014/  9/  11 – 9، مؤمتر السعودي ادلويل مجلعيات ومراكز رايدة الأعامل ، اإ

 . www.isesco.org.ma/arabe/publications   ،26  /10  /2015   -  .53عاطف الشرباوي ، مرجع سابق،  -.  193و  192

http://www.kau.edu.sa/Files/.../147636
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 .حمدودة والبرشية املالية احلاضنة قدرات تكون قد حني يف احملتضنة املؤسسات طموح توىمس   يرتفع أأن ل -

 املؤسسة احملتضنة . معل لتسهل احلاضنة تس هتدفها اليت الأطراف فعل ورد التصالت ونوعية فعالية جودة -

 .اجملالت خمتلف يف احلاضنات عىل احملتضنة للمؤسسات الاعامتد اللكي عدم -

دارة اخمل -  املالية املؤسسات أأمام ضامهنا حىت أأو املساعدات املالية تقدمي عند احلاضنة ستتحملها اليت اطر بشلك كفءاإ
 .القروض متنح اليت

طرق تقيمي أأداء حاضنات الأعامل: يرتكز تقيمي أأداء احلاضنات عىل مدى مسامههتا يف التمنية الاقتصادية  -ت
احتضاهنا واليت حققت جناحا معتربا بعد خترهجا من والاجامتعية ويكون ذكل بعدد الرشاكت اليت مت 

احلاضنة، وأأيضا بعدد الوظائف اليت مت خلقها من خالل احلاضنة، وكذكل مدى حتقيقها لقمية مضافة عن 
عامل احلاضنة  طريق املؤسسات اليت تتخرج من احلاضنة، وحبجم الاستامثرات اليت يمت توفريها لأ

درة احلاضنة عىل الاس مترارية والمتويل اذلايت، ومدى حتقيقها واملرشوعات عىل حد سواء، ومدى ق
حلجم الرضائب واملدفوعات اليت يؤدهيا أأحصاب املرشوعات ابحلاضنة والرشاكت املتخرجة مهنا، ويمت 
تقيمي أأداهئا أأيضا بعدد زايدة العقود اليت سامهت احلاضنة يف وضعها بني الصناعة والبحث العلمي 

 .22واجلامعات 

اإن حاضنات الأعامل تبدو من خالل : وافق تقنية حاضنات الأعامل مع فقه املعامالت يف الفكر الإساليممدى ت -6

جراءات اليت تمت هبا أأهنا ل ختل من املبدأأ العام يف الاستامثر الإساليم  ، أأو ʺ الغمن ابلغرم ʺالصيغة العامة والإ
ىل الاشرتاك يف الرحب واخلسارة وترتبط مبخاطرة عالية، وتتضم ن اخملاطرة الرغبة يف الالزتام بعمل قد يؤدي اإ

رحب أأو خسارة وهو املبدأأ املتفق عليه، حفاضنات الأعامل عبارة عن متويل ختتلف معامله عن بقية المتويالت 
التقليدية، حيث أأنه متويل يف مقابل المتكل خيضع للرحب واخلسارة وأأيضا للمخاطرة، وليس هل عائدا أأكيدا 

ا مس بقا، ويعترب بديال همام لأسلوب المتويل التقليدي اذلي يعمتد عىل القروض، ويكون مثقال ومضموان وحمدد
، مما يدل أأن  23ابدليون ومفرطا يف التوسع النقدي والئامتين اذلي يعترب سببا يف وجود التضخم واس متراره 

ىل المتويل التأأجري  ي، اذلي أأقره الترشيع الإساليم، لهذه التقنية أأصول يف المتويل الإساليم فهيي تدنو كثريا اإ
ويه أأقرب أأيضا وأأش به منه لتوفره عىل املشاركة وعىل عنرص اخملاطرة، وليك تتاكفأأ هاتني التقنيتني يشرتط أأن 
سالمية من الرتايض  توافق لك الأدوات املالية املس تعمةل يف معليات حاضنات الأعامل مبادئ الرشيعة الإ

املتعاقدون ما مل حترم حالل أأو حتل حراما، وأأن حتقق مصلحة مرشوعة  والالزتام ابلرشوط اليت يضعها
ومعتربة لأطرافه، وأأن تكون حمل الاستامثر املمتثل يف الأعامل أأو املنتجات اليت يمت متويلها معتربة رشعا، همام 

ني وهمام تعدد تعددت الأطراف املشاركة يف العملية سواء اكنت حاضنات الأعامل أأو رواد الأعامل أأو املسامه
ىل ذكل وأأن تكون  جمال الاستامثر وتنوع وهمام طال وتعددت مراحلها، وأأن ختلو من الراب أأو أأية حيةل تؤدي اإ

 جلب خالل من معلية الهندسة يف حاضنات الأعامل الإسالمية دور بذكل بعيدة عن الرضر والظمل، ليظهر
ين عىل أأدوات املشاركة يف حقوق امللكية مثهل املدعني، ذكل أأن حاضنات الأعامل صورة لستامثر نشط مب

                                                
  عاطف الشرباوي ، مرجع سابق ، ص 64 و 65 . 22

سالمية معارصة يف النقود والبنوك والمتويلعبد الرمحن يرسي أأمحد ،   23  . 63، ص ) 2001ة للطبع والنرش والتوزيع ،ادلار اجلامعي :الإسكندرية ( قضااي اإ
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سالمية تس تخدم هذا المتويل املتوافق مع أأحاكم الرشيعة  مثل المتويل التأأجريي، حيث أأن بعض البنوك الإ
حدى صيغ المتويل والاستامثر ،كونه مصدراً   أأصولً  للمرشوعات يوفر نسبياً، وحديثاً  مبتكراً  متويلياً  الإسالمية اكإ

ن  رأأساملية ىل احلاجة ودون التأأجري، طريق عن تاجيةاإ بذكل  ويه متويلها، تبعات وحتمل متلكها، أأو رشاهئا اإ
نتاجية الرأأساملية الأصول عىل احلصول رسعة :أأساس يتني الأوىل حتقق للمس تأأجر مزيتني  للتشغيل املطلوبة الإ

 للعميل املالية املوارد ء عىلختفيف الأعبا خالل من وذكل الاستامثرات، زايدة :هبا، والثانية  والانتفاع
 لالستامثر واسعاً  جمالً  املقابل للمؤجر يف توفر حني يف ابملنشأأة، الأخرى لالس تخدامات وتوفريها املس تأأجر،

. وحىت جتزي الرشيعة الإسالمية 24ذاهتا  املؤجرة الأصول الرأأساملية قوامه ملكية اكف وبضامن مناس بة، بعوائد
وهما، لبد من جتريدها من لك معامةل حمرمة ويف مقدمهتا ش هبة الراب اليت حتيط نظام حاضنات الأعامل يف مع

هبا، وأأن خيّرج فقهيا عىل أأساس أأحد أأصول التعامل الإساليم وأأن حيقق مقصدا من مقاصد الرشيعة يف 
حدى القواعد املقررة للعدل يف  املعامالت املعامالت املالية، وعىل رأأسها قاعدة "الغمن ابلغرم" اليت تعترب اإ

 واذلي انشدته الرشيعة الإسالمية كأمه املقاصد يف هذا اجلانب. 
 :  اثلثا : مراحل مرافقة ودمع حاضنات الأعامل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 :  25ميكن حرص أأمه هذه املعايري فامي ييل معايري اختيار املؤسسات لالحتضان:  -1
متطور وعايل  وحمتوى تكنولويج حلاضنة وذات أأفاكر جديدة،املؤسسات اليت حتتاج خلدمات ومتويل ودمع ا -أأ 

وميكن تنفيذ فكرته فنيا وقادر عىل البدء فورا يف الانطالق، أأي أأن تكون خطة املرشوع قابةل 
 للتحقيق يف الواقع، وأأن ميتاز ابلنفراد، ويتخرج من احلاضنة يف أأجل ل يتعدى ثالث س نوات. 

اجلديدة، واليت ميكهنا الابتاكرات واملبادرات التكنولوجية بنية عىل الأشخاص املبدعني أأحصاب املؤسسات امل   -ب
نتاج منتجات عالية اجلودة ذات سوق دامئة، أأن حتقق منوا رسيعا  ىل ادلمع الفين والتكنولويج واإ وحتتاج اإ

 . 
 .ة الصناعات املغذيةوخاصقادرة عىل حتقيق الرتابط والتاكمل مع املؤسسات احملتضنة والقامئة   -ت
طارات تأأهيليف تكوين و تسامه   -ث دارية جديدة، اإ  .هارات الفنية املتخصصة املوتسمح خبلق وتمنية  اإ

 .واقعية وقابلية خطة العمل للتحقيق واحلصول عىل المتويل  -ج
 وميكن توضيح أأمه الفروق بني املؤسسات الرائدة واملؤسسات التقليدية من خالل اجلدول التايل: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 466ص  ( ،  2003العريب ، الفكر دار القاهرة : ) واملواصالت النقل اقتصادايت سلامين املشويخ ، محد  24

 نضال محمد طالب، احلاضنات الصناعية ودورها يف دمع وتمنية الصناعات الصغرية واملتوسطة ، امللتقى العريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة ، 14- 15 مارس 2010 ،  25

.3اجلزائر، ص   
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 (املقارنة بني املرشوعات التقليدية واملرشوعات الرائدة 2اجلدول رمق )
 مؤسسات صغرية ومتوسطة رائدة مؤسسات صغرية ومتوسطة تقليدية املعايري

 تغيري طريقة الناس يف احلياة والعمل تطوير وحتسني الأداء فقط الهدف من املنتج
 ر توريد ومناقصاتأأوام الأقارب واملعارف احمليطة ابلعمل الزابئن

 قمية عالية  منخفضة القمية املضافة

 منتج دامئ منتج وقيت أأو مومسي معر املنتج
 معروف وخضم غري معروف وصغري عادة جحم السوق

ىل 30من  %  10مطرد وأأقل من  معدل المنو  % فأأكرث 50% اإ
 س نوات 5%  يف  20أأكرث من س نوات 5%  يف  5أأقل من  املس هتدف من السوق

ىل نقطة التعادل  خالل عام ونصف أأو عامني س نوات عىل الأقل 4خالل  الوصول اإ
 % 40أأكرث من  % 20أأقل من  معدل الرحب الصايف الس نوي

براهمي، حاضنات الأعامل مفاهمي مبدئية وجتارب عاملية، املنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم املصدر:      عاطف الشرباوي اإ
 .  43، ص 2005، املغرب، والثقافة ) ايسيسكو ( 

ىل غاية خترج املؤسسة من احلاضنة ،  -1 املراحل المتويلية حباضنات الأعامل : متر معلية الاحتضان بعدة مراحل اإ
 :   26وهذه املراحل نوجزها فامي ييل 

مرحةل ادلراسة واملناقشة الابتدائية والتخطيط :يف هذه املرحةل صاحب املؤسسة حباجة ماسة دلمع  -أأ 
ىل مصادر املعلومات الرضورية وضعف خربته التس يريية ،  احلاضنة بسبب حمدودية قدرته للوصول اإ

عداد خطة العمل اليت يه مبثابة خارطة طريق توجه املس تحدث خطوة خبطوة حول  خاصة فامي يتعلق ابإ
ىل خدمة أأو منتج مرحب جتاراي، والتأأكد من ادلراسة التسويقية وقدرة املنتج ىل  كيفية ترمجة فكرته اإ اإ

 ادلخول يف الأسواق.
عداد دراسات جدوى متاكمةل وتقدمي استشارات  -ب عداد خطة املرشوع :يمت يف هذه املرحةل اإ مرحةل اإ

سرتاتيجيهتا. دارية تساعد عىل تصممي هيلك تنظميي يتالءم مع طبيعة معل املؤسسة واإ  اإ
ىل تقدمي مرحةل التأأسيس والانضامم للحاضنة وبدء النشاط : يف هذه املرحةل تضطلع ح -ت عامل اإ اضنات الأ

حزمة متاكمةل من اخلدمات املتنوعة اليت تتالءم مع احتياجات املؤسسة احملتضنة وتطلعاهتا املس تقبلية 
 وخيصص لها موقع يتناسب مع نوع نشاطها وجحمها . 

فري مرحةل منو وتطوير املرشوع : يمت يف هذه املرحةل تدريب املس تحدث هبدف حتفزيه وتمنية قدراته، وتو  -ث
اخلدمات املالية الرضورية ، وتقدمي املساعدات الرضورية والاستشارات من الأهجزة الفنية املتخصصة 

دارة احلاضنة، وتقدمي أأيضا اخلدمات القانونية وخدمات الأمن والصيانة.  املعاونة ابإ

                                                
ــة ، 2003 (، ص 56 .    26 ــوم والثقاف ــالمية للرتبيــة والعل س ــرايض : املنظمــة الإ ة – ) ال ــ ــارب عاملي ة وجت ــ مي مبدئي ــاه - مف ــامل  ت الأع ــنا ــاطف الشــرباوي ، حاض   - ع

http://www.isesco.org.ma اترخي ،    .  زايرة املوقع :  05 / 11 / 2015 

آلية دلمع التجديد التكنولويجحسني رحمي،  -     .168، ص  2003، 2، جمةل العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف/ اجلزائر، العدد نظم حاضنات الأعامل ك

http://www.isesco.org.ma/
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توقع أأن مرحةل التخرج من احلاضنة :ويه املرحةل الهنائية ابلنس بة للمرشوعات داخل احلاضنة حيث ي  -ج
يكون املرشوع قد حقق قدرا من النجاح والمنو وأأصبح قادرا عىل بدء نشاطه خارج احلاضنة حبجم 

 أأعامل أأكرب .
 رابعا : دراسة التجربة الصينية والتجربة املالزيية حلاضنات الأعامل :

ىل بداية  -1 الامثنينيات من  عقدتطور حاضنات الأعامل يف العامل : يرجع اترخي حاضنات املرشوعات التكنولوجية اإ
ىل خلق فعاليات جديدة قادرة عىل دمع ورعاية الاخرتاعات  القرن املايض، حيث ظهرت احلاجة اإ

ىل رشاكت ورفع فرص بداع التكنولويج، وحتويلها اإ نتيجة لنجاهحا يف ، و جناهحا والأحباث التطبيقية والإ
يف خمتلف دول العامل، فقد أأصبحت  لك من الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة وانتشارها

اليوم متثل صناعة قامئة بذاهتا يطلق علهيا "صناعة احلاضنات" وتطورت بشلك رسيع ليصل عددها اإىل 
يف الولايت املتحدة  1999حاضنة خالل س نة  1000حاضنة يف العامل، مهنا أأكرث من  3500أأكرث من 
ىل الرحب، وتقدر امجلعية ا 75وحدها،   87أأن نس بة  NBIAلأمريكية حلاضنات الأعامل % ل هتدف اإ

وجد أأن أأكرث  2000% من املؤسسات اخلارجة من احلاضنات تعمل بنجاح وأأكرث فعالية، ويف س نة 
وريب حوايل  1000حاضنة موجودة خارج الولايت املتحدة مهنا  2500من  حتاد الأ حاضنة بدول الإ

حاضنة يف أأملانيا، أأما يف دول أأخرى  300وايل حاضنة يف بريطانيا، وح 100حاضنة يف فرنسا و 200
حاضنة يف كوراي، ومتتكل  300مهنا  1997حاضنة س نة  500فقد قدر عدد حاضنات الأعامل بــــ 

حاضنة، ويف الربازيل قدر عدد حاضنات الأعامل س نة  465حوايل  2002الصني لوحدها س نة 
اضنات مموةل من طرف حكومات حاضنة، ومما يالحظ أأن أأغلب هذه احل 150ما يقارب  2001

ىل حتقيق الرحب، بيامن متتكل ادلول العربية عددا قليال من احلاضنات حيث متتكل  ادلول ول هتدف اإ
 .27حاضنات، واملغرب حاضنتني، بيامن متتكل تونس والبحرين حاضنة واحدة للك مهنام  10مرص 

 تلف دول العامل :ويوحض الشلك التايل مسار تطور حاضنات الأعامل يف خم        
 9919 -1984( تطور حاضنات الأعامل يف الولايت املتحدة الأمريكية والعامل خالل الفرتة 4شلك رمق )
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 La source: Rustam Lalkaka, Technology Business Incubators - Characteristics Benefits , Performance - , APCTT-

GOI, International Workshop on TBIs Bangalore India, 29 - 31 January 2003, P 11. 

                                                
27, World Bank , Washington DC, USA , May 2002 -elopment perspectives status and dev -Incubators in developing countries  Elena, Scaramuzzi , 

, P 5-6. 
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 (  تطور حاضنات الأعامل يف عدد من دول العامل 5ويوحض الشلك رمق ) 
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ىل الواقع ، ملتقى تمنية املوارد البرش     ، متاح عىل املوقع  ية، صندوق تمنية املوارد البرشيةاملصدر : أأمحد يونس درويش ، احلاضنات من الفكرة اإ

 : www.hrdfsa.com.ws3p2.ppt    : 10/11/2015اترخي زايرة املوقع  . 

 التجربة الصينية حلاضنات الأعامل :  -2
قامة يف الصينية التجربة تطور حاضنات الأعامل الصينية : تعد -أأ   اجلديرة ادلولية التجارب من احلاضنات اإ

ذ بينت اإسرتاتيجيهتا عادة س ياسة عىل ابدلراسة والتحليل، اإ  البحث ومؤسسات اجلامعات هيلكية اإ
ىل النظرية الاجتاهات العلمية والبحثية هبدف حتويل العلمي  ولقد والاقتصاد، الصناعة يف تطبيقات اإ

منايئ املتحدة لربانمج الأمم اكن  غدت حىت ذكل، يف كبري دور الصينية العلوم والتكنولوجيا ووزارة الإ
 يعرف مركزي قويم برانمج 1988. ولقد تبنت الصني س نة 28العامل  مس توى حتتل ماكنة مرموقة عىل

ىل الهنوض ابلبحث العلمي وتعظمي نتاجئه عن طريق حاضنات  Torchابمس   واحلدائق الأعامل هيدف اإ
بداعي للمنتجات  التكنولويج احملتوى رفع :يهنقاط حمورية و الثث عىل يرتكز حيث التكنولوجية، والإ

 الأحباث، وتطوير وتسويق وتطبيقاهتا العالية التكنولوجيات وتطوير تمنية عىل الرتكزيوتقويته وتنش يطه، 
حصائيات وتشريالتصنيع والاجتاه حنو العوملة،  ىل الإ ىل أأدى قد الربانمج هذا أأن اإ  حديقة 54 خلق اإ

قامة يف التسعينيات، وجنح خالل وجيةتكنول  حاضنات جلها 2002س نة  حىت حاضنة 465 اإ
 عدد املتحدة. ووصل الولايت بعد احلاضنات يف عدد العامل يف الثاين املركز للصني حقق مما تكنولوجية،

 منتجات تنتج اليت الرشاكت من أألف 20حوايل  التكنولوجية احلدائق هذه يف أأقميت اليت الرشاكت
 الرشاكت هذه دخل مجموع وبلغ خشص. مليون 2,5حوايل  الرشاكت هبذه يعمل التكنولوجيا، ليةعا

 هذه ماكسب وبلغت الرضائب، من دولر مليار 13 مبلغ عهنا ونتج دولر، مليار 115 حوايل
 بلغ 2001 س نة هناية ويف  .دولر مليار 18,6حوايل  التكنولوجية املنتجات لهذه التصدير من الرشاكت

 من اجلامعات هيلكة دولر. كام متت مليار 150 التكنولوجية احلدائق هذه يف الرشاكت عوائد مجموع

 العرشات من اجلامعات الرائدة. يعمل عىل تطوير ʺ 211مرشوع  ʺعليه  يطلق مرشوع خالل
ىل الربانمج هذا وهيدف  .رجياوخا داخليا ومتقدمة رائدة ماكنة يف ووضعها اجلامعات هذه كفاءة رفع اإ

                                                
 . 80عاطف الشرباوي ، نفس املرجع السابق ، ص   28

http://www.hrdfsa.com.ws3p2.ppt/
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نشاء  ويبني .29رشكة   30مهنا ادلوةل متتكل خاصة رشاكت دلهيا بكني يف جامعة  57وقد مت فعال اإ
 الصني: يف الأعامل حاضنات تطور املوايل الشلك

 2001 -1987( تطور عدد احلاضنات يف الصني خالل الفرتة 6الشلك رمق ) 
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املنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم    -مفاهمي مبدئية وجتارب عاملية  -وي ، حاضنات الأعامل املصدر: عاطف الشربا      

 .81، ص  2003والثقافة ، الرايض ، اململكة السعودية ، 
 أأنواع حاضنات الأعامل الصينية وخصائصها :  -ب

 عامة، حاضنات تكنولوجية ناتأأنواع حاضنات الأعامل الصينية : متتكل الصني عدة أأنواع من احلاضنات مهنا : حاض  -
تكنولوجية،  غري أأعامل حاضنات سوق متخصص، أأو يف قطاع تكنولوجية حاضنات متخصصة، تكنولوجية
قامة  الصغرية أأو الكبرية الرشاكت جبذب ادلولية احلاضنات تقوم الأخري النوع هذا ويف. ادلولية الأعامل وحاضنات لإ

قامة خالل من ابلصني املرشوعات  الأعامل جممتع عىل خصائص التعرف خاللها من ميكن اليت احلاضنة ذهه يف الإ
 يمت قصرية ملدة الصني خارج رشاكت مع التعاون صغرية تود رشاكت ابس تضافة احلاضنات هذه تقوم كذكل الصيين،

دارة وعىل اللغات الرشكة عىل يف العاملني تدريب خاللها ىل رشكةال  مس توى رفع يمت وبذكل اخلارج، يف الأعامل اإ  اإ
 .30املس توى ادلويل

التطوير التكنولويج املعروف   يتبع برانمج احلاضنات الصيين مركزاًي برانمجخصائص حاضنات الأعامل الصينية :   -
قامهتا ولك Torch حتت امس "  قامهتا وجدواها، ومت اختيار مواقع اإ ن لك احلاضنات قد متت دراسة اإ "، ذلا فاإ

 يف جمال تستمثر اليت للمؤسسات ودمعها التكنولويج بطابعها الصينية احلاضنات عظمم تمتزيو  تفاصيلها بشلك مركزي،
ول ختتلف مناذج الشلك القانوين للحاضنات الصينية عن بقية ادلول الصناعية  اخلاريج. الاستامثر خاصة التكنولوجيا

خاصة،  لرشاكت اتبعة ،حاضنات لدلوةل اتبعة للرحب، حاضنات هادفة غري حاضنات من حيث وجود الامنذج الآتية :

                                                
آخرون الس نويسرمضان   29  . 146( ، ص  2003 ، 1ط  الوطنية ، بنغازي : دار الكتب ) الصغرية واملرشوعات الأعامل حاضنات ، وأ

، اترخي زايرة  158، ص  www.4eqt.com/vb/thread5920.htmlواملتوسطة ،  الصغرية املؤسسات دمع يف التكنولوجية اضناتاحل دور،  سامي عيل 30

 . 2015/  11/  17املوقع : 

http://www.4eqt.com/vb/thread5920.html
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التدرييب يف   كام مت تدريب مديري احلاضنات من خالل نفس الربانمج خماطر . مال رأأس رشاكت مكل وحاضنة
 .IBI "31احلاضنة ادلولية ببكني "

ىل تصل حىت الأوىل مراحلها يف متويلها عىل احلكومة مصادر متويل حاضنات الأعامل الصينية : تعمل -ت  مرحةل اإ
 قبل رشاكت رأأس املال اخملاطر والرشاكت كام تتلقى ادلمع من عىل اذلات، والاعامتد راريةالاس مت

 حتقيق هبدف وذكل دمعها يف أأيضا دور اخلاص ش نغهاي، وللقطاع مؤسسة مثل الكربى الصناعية
 . 32الصينية  الرحب، وتتلقى ادلمع كذكل من اجلامعات

قامهتا متت احلاضنات من كبري عددهندسة حاضنات الأعامل للرشاكت الصينية : -ث  الرشاكت بعض داخل اإ
 حيث هيلكهتا، من جدوى هناك تكن ومل املنافسة مع التواؤم تس تطع مل واليت لدلوةل، اململوكة الضخمة

عادة جتربة متت دارية، ووحدات ومباين ومصانع ورش من الرشاكت، لهذه الأساس ية البنية اس تخدام اإ  اإ
ىل حاضنات خالل من رايض من خضمة مساحات متتكل الرشاكت أأعامل. فهذه حتويلها اإ  اليت واملباين الأ

عادة متت ىل صغرية، خالل استامثرات من وحتويلها تنظميها اإ دارية وحدات اإ نتاجية اإ عادة يمت واإ  تأأجريها اإ
ىل نتايج  تكنولوجية جديدة صغرية هبا مرشوعات أأقاموا أأفراد اإ تكون يف الغالب يف نفس القطاع الإ

مثل " شارع التكنولوجيا"،  .الرشكة هذه عىل متاما جديدة تكنولوجية جمالت يف الأصلية أأوللرشكة 
ىل حاضنة تكنولوجية. كذكل "وادي  حدى رشاكت احملراكت يف شامل بكني واليت مت حتويلها اإ وهو موقع اإ

ىل حاضن حدى رشاكت الصناعات يف شامل بكني أأيضاً واليت مت حتويلها اإ ة تكنولوجية الرواد" وهو موقع اإ
لكرتونيات   .33متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات والإ

 س نة فقط، 12 خالل حاضنة 465بــــ  قدر جحم حاضنات الأعامل الصينية مزااي حاضنات الأعامل الصينية : -ج
 جًدا كبري عدد وخلق .أأمرييك دولر مليون 150 استامثرات قدرت عوائدها حبوايل توفري واس تطاعت

ىلوال الرشاكت من دارية والطاقة ابلقدرة تمتزي اليت الصينية الثقافة وظائف، ويرجع ذكل اإ  املرتفعة الإ
فراد، قامة يف والرغبة للأ ىل املساحة وصناعية، جتارية وأأنشطة رشاكت اإ ضافة اإ  للتأأجري القابةل اللكية ابلإ

آلف يةمثان  حوايل هبا امللتحقة الرشاكت مربع، وعدد مرت مليون 3 للحاضنات تقدر حبوايل  رشكة أ
 حوايل يبلغ س نواي دخال وحتقق العليا، املؤهالت أأحصاب من معظمهم فرد أألف 300 حوايل توظف

حداث يف الصينية أأمرييك. وسامهت احلاضنات دولر مليارات س بعة  هذا قام حيث كبري، ثقايف تغيري اإ
 اخلاص القطاع ميولها اليت اثوالأحب ادلوةل جانب من املموةل الأحباث بني الفجوة سد يف الضخم الربانمج

ضافة هذه وتنش يط ىل الأخرية، ابلإ قامة يف والرغبة احلر العمل حب تمنية اإ خاصة. كام  مرشوعات اإ
حداث يف للحاضنات الصينية امجلعية جنحت  مديري من كبري عدد وتأأهيل اخلربات وتبادل نقل معليات اإ

 الندوات من عدد حبضور املدراء هؤلء قام ثحي املرشوعات، من الكبري العدد هذا ملواكبة احلاضنات
دارة احلاضنات. واس تطاع واحضة برؤية واخلروج املفهوم هذا لستيعاب اخلارج يف واملؤمترات  حول اإ

 هذه وقامت املامرسات، أأفضل واختيار الأخطاء من والتعمل التطور للحاضنات الصيين الربانمج

                                                
 . 81عاطف الشرباوي ، نفس املرجع السابق ، ص   31
 . 28املرجع نفسه ، ص   32

تمنية النس يج الصناعي والاقتصادي ، ورقة معل مقدمة مضن الندوة العربية الأوىل للحاضنات الصناعية ، القاهرة ، 27 - 29 /  33  عاطف الشرباوي ، دور حاضنات الأعامل يف 

. 23، ص  2003/  01  
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يقاع بضبط احلاضنات  والنظرة التسامح من كثري فيه بشلك تدار "جامتعيةا حاضنات" من أأعاملها اإ
عامل، الاجامتعية ىل للأ  .34واملنافسة  والطلب العرض لقواعد تبعا تدار "أأعامل حاضنات "اإ

أأهنا ل  حاضنات الأعامل الصينية اإل حققته اذلي النجاح هذا لك من ابلرمغعيوب حاضنات الأعامل الصينية :  -ح
 التبعية بسبب وذكل التكنولوجية املشاريع عىل فقط الرتكزي قد متختلو هذه التجربة من عيوب، ف

دارات  ( Torch )للتمنية الاجامتعية  القويم للربانمج الاكمةل مما ل يتيح الفرصة لتمنية العالقات مع الإ
ىل املقاطعات اخملتلفة. ومن  دارات ونقل ملكيهتا وتبعيهتا اإ دماج هذه املرشوعات يف هذه الإ احمللية واإ

"، Hardwareوالبنية الأساس ية للحاضنات" للمشاريع والأهجزة املباين توفري عىل العيوب أأيضا الرتكزي
امل قامة وخدمات الفنية اخلدمات واهإ ". والرتكزي softwareاملشاريع، ويه اخلدمات اليت يطلق علهيا " اإ

دماج بعض العنارص والاجامتعية يف هذا الربانمج. وأأيضا  الشديد عىل الرشاكت التكنولوجية وعدم اإ
دارة املباين والأنشطة العقارية حيث ل تتوفر يف الغالب اخلربات واملهارات  دارة احلاضنة عىل اإ تركزي اإ
الالزمة لتمنية وتطوير الرشاكت، مما حيد من جودة اخلدمات املقدمة للرشاكت داخل احلاضنات.ومن 

دارة اخلدمات يف احلاضنة تمت دون مراع حدى أأمه مشالك عيوهبا أأيضا اإ اة تاكليف اخلدمات، وهذه اإ
قامة مرشوعات ل يوجد دلهيم املدخرات  قامة احلاضنات يف الصني، حيث أأن معظم الراغبني يف اإ اإ
لهيم احلاضنة اخلدمات بشلك جماين. وكذكل  املالية اليت تكفي مرحةل بداية املرشوع ويتوقعون أأن تقدم اإ

ىل املوهجة ابملرشوعات الاهامتم ضعف قليات  املرأأة اإ  .35واملوهجة للأ
 أأكرث اخلدمات عىل يمت تقيمي أأداء حاضنات الأعامل الصينية ابلرتكزيطرق تقيمي أأداء حاضنات الأعامل الصينية :  -خ

دارة احلاضنة كأهنا مرشوع والوحدات املباين من نتاجية، وزايدة الاهامتم ابإ  والرشاكة جتاري، والتعاون الإ
 عىل ابحلاضنة، والرتكزي املرشوعات اختيار معايري تمنيةو احلاضنات،  تومجعيا الأخرى احلاضنات مع

دارة الأعامل خربة ذات عنارص اختيار دارة عىل للعمل ابإ  املالية الكفاءة احلاضنة، وأأيضا زايدة أأعامل اإ
 .36واملاكرو  امليكرو املس توى عىل الفعالية وزايدة

  التجربة املالزيية حلاضنات الأعامل : -أأ 

 وتمنية حاضنات الأعامل املالزيية للمرشوعات الناش ئة : يرتبط اإنشاء احلاضنات التكنولوجية يف  مراحل دمع -ب
ىل الاقتصاد املعريف عن طريق هذا النوع من احلاضنات، وكذا تمنية قطاع  مالزياي عىل اخلطط اليت وضعت لها يف ادلخول اإ

تلفة اليت أأثبتت أأن اجلامعات واملعاهد البحثية يه أأنسب الصناعات الصغرية واملتوسطة، وعـىل غرار جتـارب ادلول اخمل 
بداعية ىل الصناعة، وابلنظر اجلهات اليت تس تطيع أأن تلعب ادلور الرئييس لرتمجة ونقل الأفاكر الإ ىل اإ  الاقتصادية البيئة اإ

وتمنية  دمع مت هنا نصغرية احلجم، وم مشاريع يه مالزياي يف املسجةل من املشاريع الأقل عىل % 85 نسبته ما أأن يالحظ
  :وضعت احلكومة املالزيية خطتني طويليت الأجل  القطاع لأجل ذكل هذا

ىل هتدف عدة برامج وضع ومت ، الصغرية الصناعات وتمنية دمع عىل فهيا الرتكزي : مت 2000 -1996 خطة  -  اإ
 .املالزيي ادلأمهيهتا يف الاقتص للتصدير التوجه وذات العايل المنو معدل ذات الصناعات مساعدة

                                                
 .  159نفس املوقع السابق ، ص ،  سامي عيل  34

سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، نفس املرجع السابق ، ص 85 و 86 . 35 ة - املنظمة الإ ة وجتارب عاملي مي مبدئي - مفاه ت الأعامل    عاطف الشرباوي ، حاضنا
 .  87عاطف الشرباوي، املرجع السابق ، ص   36
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 بعض تمنية أأجل من الأعامل كحاضنات الصناعية التجمعات س ياسة اعامتد فهيا مت : 2005 – 2000خطة  -
 املعدات تصنيع رشاكت والتطوير املتخصصة، البحث رشاكت املتخصصة، اخلدمات رشاكت مثل املشاريع

 .ونيةالالكرت  التجارة يف جمال املتخصصة والرشاكت املتقدمة، التغليف ورشاكت
 أأمهها ومن مالزياي ، مهنا يف العديد من املنتجات التكنولوجية، ويوجد احمليل املكون لزايدة انحجة وس يةل احلاضنات تعترب  

اليت  Malaysian Technology Development Corporation   (( MTDC )رشكة تطوير التكنولوجيا املالزيية،
قامهتا س نة  طار  من أأجل نقل وتسويق 1997متت اإ بداعية من اجلامعات واملعاهد البحثية املالزيية، ووضعها يف اإ الأفاكر الإ

لحتضان املرشوعات الصغرية اجلديدة،   التنفيذ من خالل الربط بني هذه اجلهات وسوق العمل، ومتثل هذه الرشكة مركزا
نتاجية واخلدمية اجلديدة، من أأداء مت تأأسيسها من خالل اجلامعات لتسمح للرشاكت الصناعية املتخصصة يف القطاعات الإ 

( والتكنولوجية احليوية وقد قامت هذه الرشكة حديثًا Multimedia وظائفها الأساس ية، مثل جمالت الوسائط املتعددة ) 
البحث والتطوير، والتطوير التكنولويج يف قطاعات الصناعة   بتمنية مراكز لتطوير التكنولوجيا تعمل عىل تنش يط

نشاء مت امك املتخصصة،  وخدمات للعمل متنوعة مساحات حتوي تكنولوجية حاضنات ولكها احلاضنات من العديد اإ
داري الفين ادلمع وتقدم مشرتكة،  خدماهتا ربط عىل احلاضنات معدت الأحباث والتطوير، وقد ومساندة والتسويقي والإ

قامة خالل من املالزيية ابجلامعات  جامعة ، مالزياي بيرتا جامعة مالاي، جامعة : مثل املراكز لتطوير التكنولوجيا بعض اإ
بداع التكنولويج  واجلامعة مالزياي، كيباجيسان  .  37التكنولوجيا املالزيية مركز احلضانة التكنولويج، وحدائق الإ

من املراكز اليت أأقامهتا رشكة تطوير التكنولوجيا :  ʺمنوذجا SIRIM ʺالربانمج املالزيي حلاضنات الأعامل  -ت
 :  38ما ييل  MTDCلزيية  املا

 هذه احلاضنة افتتاح مت : UPM-MTDC Technology Innovation Centreاحلاضنة التكنولوجية  -
 والوسائط املعلومات جمال تكنولوجيا يف معظمها تعمل رشكة 31 حوايل فهيا ويوجد 1997 أأبريل يف التكنولوجية

قامة مرشوع  كوميةاحل املرشوعات من عدد تنفيذ عىل ساعدت وقد ، املتعددة  Multimediaحيث متت اإ
Super Corridor  ( MSC) واذلي يعترب من أأخضم املشاريع يف جمال الوسائط املتعددة يف مالزياي . 

بداع التكنولويج  -  هذا املركز اإنشاء مت : UM - MTDC Technology Innovation Centreمركز الإ
لكرتونيات املتقدمة. تصنيع وقطاعات تالتصال تكنولوجيا جمال يف خاص ، وهو 1999س نة  الإ

 1999س نة هذا املركز افتتاح : متUKM-MTDC Smart Technology Centreمركز التكنولوجيات اذلكية  -
 وتطبيقات ادلواء وصناعة احليوية جمال التكنولوجيا يف املتخصصة املرشوعات مساعدة عىل العمل أأهدافه أأمه ، ومن

 الكمييائية .  الهندسة

مت توكيلها للحكومة املالزيية لتكون منظمة وطنية للمعايري واجلودة، ومكروج للمتزي التكنولويج  : SIRIM 39وذج من -
فرع، ويعترب  21لصناعة املالزيية، وجعلت ارتباطها بوزارة املالية، ويقع مقرها الرئييس يف شاه عمل س يال نغور يتبعها 

                                                
37 ESCWA : Technology capacity-building initiatives for the twenty first century in the ESCWA members countries , United Nations, New York , 

USA , June 2001 , P 72 . 
 س ناء عبد الكرمي اخلناق ، خصائص التجربة املالزيية يف جمال حاضنات الأعامل ، امللتقى العريب اخلامس للصناعات الصغرية واملتوسطة ، وزارة املؤسسات 38

.  2010الصغرية واملتوسطة ، اجلزائر ،   
39   SIRIM هد املالزيي للمواصفات والبحوث الصناعية: املعstandards et Industrial Researches Institu of Malaysia  
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احملرك الرئييس يف جمال البحوث الصناعية وأأعامل  SIRIMومة . ويعترب هدا املعهد كجزء من اخلطة اليت بدأأهتا احلك
التطوير وكعامل يساعد يف حتقيق ادلينامكية الاقتصادية الوطنية من خالل التفوق يف جمال التكنولوجيا، ويقوم هذا 

وفري اخلدمات تشجيع البحوث العلمية الصناعية وزايدة الكفاءة الصناعية، نقل التكنولوجيا وت :املعهد عىل
بعدة مراحل  SIRIMالاستشارية، ووضع املعايري املالزيية من أأجل ضامن اجلودة لزايدة القدرة التنافس ية. ومير 

لعمليات الاحتضان أأوىل مراحلها مرحةل التمنية الرايدية واليت تزود ابملبادئ الأساس ية والأسس الرضورية للتمنية 
عامل الرايدية وجيرى يف ه بداع، وبناء الكفاءات، الفعاةل للأ ذه املرحةل تقدمي املساعدات لتطوير مفهوم الابتاكر والإ

ىل تمنية املؤسسات الصغرية يف حد ذاهتا  وتعزيز املعرفة ورفع املهارات، مث مرحةل التكوين املؤسيس اليت تتجه اإ
دارية وض امن بيئة مس يطر علهيا سعيا وتشمل توفري الأبنية واملعدات والاستشارات التكنولوجية والتنظميية، والإ

ىل الربط بني التكنولوجيا  لتمنية وتطوير هذه املؤسسات، وأأخريا مرحةل تمنية السوق ويه املرحةل اليت هتدف اإ

ىل مفهوم التسويق، مع الرايدي اذلي يقوم بعمل الوكيل لأعامل احلاضنة مع  واحلاضنة والعملية الاكمةل لالنتقال اإ
آلية ملساعدة  SIRIMالأعامل احمليل وادلويل. ويمتثل الهدف الرئيس لــ الرشاكت الكبرية، وجممتع  يف وضع أ

 .  40املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتقدمي تقنيات املعرفة التكنولوجية لتكون أأكرث كفاءة واحرتاف يف السوق العاملي 

ضافات اليت حتققها املراكز التكنولوجية املالزيية:  -ث لوجيا املالزيية ابلتعاون مع أأربعة قامت رشكة تطوير التكنو الإ
رشاف عىل أأنشطة املراكز ودمع اخلدمات هبا، واليت تقدم خدمات يف  جامعات مشاركة بتكوين جلنة تس يري لالإ
البحث والتطوير والاستشارات الهندس ية، نقل التكنولوجيا العالية والتعاون ادلويل املشرتك، تمنية وتدريب 

دارة اجلودة، دمع برانمج تمنية معليات املوارد البرشية، خلق ش باكت  ومؤسسات للمرشوعات، دمع برانمج اإ
 . 41تقدمي خدمات التحليل املايل و  التصنيع، 

دارة الربانمج املالزيي حلاضنات الأعامل:  -ج يمت وضع س ياسات املركز بواسطة جملس جلنة التس يري وميثلها كيفية اإ
وانئب القنصل، ورئيس لك جامعة مشاركة، ورئيس معهد  الرئيس التنفيذي ملكتب مركز التطوير املالزيي،

البحوث املتعاقد، ومدير مرشف من لك مركز من مراكز التطوير. ويمت اختيار مدير للمرشوع اذلي يقدم 
دارهتا يوميًا  3تقرير عن تقدم املرشوع للمركز وللجنة التس يري لك  أأشهر. وترشف املراكز عىل الرشاكت وعىل اإ

آلت واملعدات للتأأكد من حسن  سري العمل، ولك ماكل رشكة يعترب مدير مرشوع، ويعترب مس ئول عن ال
املوجودة ابلرشكة. وجتمتع اللجنة التكنولوجية وفريق التسويق ومجموعة من الاستشاريني بشلك دوري مع 

مراكز تطوير خرباء من املراكز ومجموعة من الرشاكت، وذكل لتقدمي املساعدة للرشاكت واملس تأأجرين من خالل 
 . 42التكنولوجيا 

س نة، ويقوم مركز  30متنح اجلامعة قطعة أأرض لفرتة أأثر اجلامعات عىل أأداء املرشوعات احملتضنة املالزيية :   -ح
دارة للمركز، هذا جبانب أأن يكون هل احلق يف اإساكن  تطوير التكنولوجيا املالزيي بأأعامل البناء والتمنية والإ

                                                
، رساةل ماجس تري ، جامعة مس يةل، لكية العلوم الاقتصادية و علوم  أأمهية حاضنات الأعامل التقنية يف دمع و ترقية املؤسسات الصغرية املبدعة يف اجلزائرأأمحد بن قطاف ،   40

 .  101، ص 2007س يري ،الت 
 .95 - 92، مرجع سابق ، ص   -مفاهمي مبدئية وجتارب عاملية  -حاضنات الأعامل عاطف الشرباوي ،   41

آخرون،   42  .  2015/  11/  26،  اترخي الزايرة :  38، ص  حاضنات الأعامل التقنية ودورها يف دمع ومرافقة املشاريع الناش ئةزايدي عبد السالم وأ
                                                           ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2600/1/23.pdf-dspace.univ     
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% من ادلخل اخلاص ابملركز.  5التكنولوجيا املتقدمة. وحتصل اجلامعة عىل  الرشاكت اليت تعمل يف جمال
 .   43ومتكل حق المتثيل داخل هذه الرشاكت 

 اخلــــــاتــــمـــــــــة : 
آليات أأمه من الأعامل حاضنات تعترب   حيث أأثبتت قدرهتا وكفاءهتا يف دمع وترقية  والتكنولوجية الاقتصادية التمنية أ

الصغرية واملتوسطة خصوصا تكل القامئة عىل املبادرات التكنولوجية يف ختطي الصعوابت والعراقيل اليت تواهجها املؤسسات 
 ادلور هذا وتعمل عىل تفعيل واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتدعمي تمنية يف املراحل الأوىل من تأأسيسها، ويمتثل دورها يف

ىل مرشوعات معل جادة املؤسسات،  لهذه التنافس ية تمنية القدرات يف بداع البرشي اإ جناز العلمي والإ ومتثل النواة لرتمجة الإ
نتاهجا أأو تطويرها أأو  ومنتجة، مفن خالل حاضنات الأعامل ميكن جتاوز مشلكة الاقتصار عىل اس هتالك التكنولوجيا دون اإ

ة من خالل استامثر الأفاكر الرايدية املشاركة الفاعةل يف صنعها، وتسامه احلاضنات يف توس يع وتوزيع القاعدة الاقتصادي
جياد قطاع تقين ومعريف متطور يتواكب مع متطلبات العرص  ىل مشاريع اقتصادية واعدة. كام تسامه يف اإ الناحجة وحتويلها اإ

آليات التمنية احلديث، ويساعد يف تطوير الواقع التقين ويضاعف من دوره يف التمنية الاقتصادية .  وتعترب من أأمه أ
ادية والتكنولوجية ووس يةل خللق فرص معل جديدة اليت تسامه بفعالية يف تطوير صناعات قامئة من خالل تكوين الاقتص

مرشوعات صغرية أأو متوسطة حيث تقدم هلم املعلومات الاكفية وادلراسات الالزمة خلطط العمل وجدوى املرشوعات 
حدى املرتكزات الأساس ية لتأأسيس ومن و وجناح املرشوعات الرايدية وتقدم لها املوارد املالية وتسويق املنتجات، ومتثل اإ

والبرشية واملادية واخلدمات اخملتلفة مما يعزز القدرة عىل مواهجة اخملاطر اليت متتاز هبا تكل املرشوعات، وتعمل احلاضنات 
دراهتم املالية احملدودة وكذكل عىل متكني أأحصاب الأفاكر الرائدة واملبتكرة يف اجملال التكنولويج من جتس يد أأفاكرمه يف ظل ق

ىل مشاريع اقتصادية واعدة.  عطاء دفعة قوية للبحث العلمي املبدع من خالل استامثر الأفاكر الرايدية الناحجة وحتويلها اإ  اإ
ىل مجةل من النتاجئ والتوصيات نوجزها فامي ييل :         ولقد توصلنا من خالل هذا البحث اإ

 النتاجئ : -1
مكن يف حتقيق أأهدافها ويأأيت ذكل بتوفري بيئة مالمئة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت  اإن جناح احلاضنة ي -أأ 

 تمتكن من الثبات والاس مترارية. 
حدى الأعامل حاضنات متثل  -ب  الرايدية . املرشوعات وجناح ومنو لتأأسيس الأساس ية املرتكزات اإ
ىل قدرهتا عىل مواهجة ومواصةل نشاطها  احملتضنة املرشوعات واس مترار جناح نس بة تزايد -ت ضافة اإ بنجاح ابلإ

 احملتضنة . غري ابملرشوعات الصعوابت والتحدايت مقارنة
عىل  املشاريع اختيار جيب حبيث كبرية، أأمهية تكتيس احلاضنة من التخرج ومعايري املشاريع مرحةل اختيار -ث

  .للحاضنة لالنتساب حمددة معايري وحتديد اقتصادية أأسس
بداعات والابتاكرات والاس تفادة من تعمل احلاضنات املقا -ج مة داخل مؤسسات التعلمي العايل عىل جتس يد الإ

 الأحباث العلمية وزايدة نس بة اخملرجات احمللية .
 طريق تغيري عن اجملمتع ثقافة لتغيري أأساس يا حمراك ودافعا الرايدية واملرشوعات الاعامل حاضنات معليات تعد -ح

 .الأعامل ثقافة

 التوصيات :  -2

                                                
 .   2015/  12/   07، اترخي الزايرة :  39نفس املرجع السابق ، ص   43
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ادلامع  املناخ القانوين هتيئة مع واملعلوماتية، املادية املالمئة التحتية البنية وتوفري العلمي، والبحث ابلتعلمي مالاهامت -أأ 
جياد عىل والعمل .  مكاكن احلاضنة وبني الأفاكر خللق مكصدر واملعاهد اجلامعات بني تعاون عالقة اإ

 مهنا. الأفضل لتجس يد
ماكنيات املادية والبرشية الالزمة لتطويرها  وجوب اإنشاء حاضنات الأعامل وتعبئة -ب اجلهود واملوارد ملدها جبميع الإ

 حىت تس تطيع أأن تقدم ادلمع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة .
تنظمي ملتقيات وندوات حول حاضنات الأعامل من طرف امجلاعات احمللية املعنية أأو من طرف اجلامعات  -ت

  ختالف أأنشطهتم هبذه احلاضنات.للتعريف ابملتعاملني الاقتصاديني عىل ا
بداع مضن مناجه  -ث دماج فكرة املبادر والإ رضورة اإشاعة وتطوير ثقافة الأعامل وحاضنات الأعامل عن طريق اإ

 النظام التعلميي، والتدريب القامئ .
 قامئة املراجع :

املؤسسات  تأأهيل متطلبات حول ادلويل امللتقى اجلزائر، يف متويلها ومشالك واملتوسطة الصغرية املؤسسات حسنون مسري ، -1
 . 2006أأفريل  18 -17 يويم ٬ اجلزائر -الشلف  جامعة ٬ واملتوسطة الصغرية

2-  Ali Salman Saleh and Nelson Oly Ndubisi , SME Development in Malaysia: Domestic and 
Global Challenges , University of Wollongong Economic Working Paper Series 2006. 

حسان -3   ،  9للتخطيط ، العدد  العريب ) الكويت : املعهد التمنية ، اجملدل الأول ، جرس سلسةل الصغرية ، املشاريع تمنية خرض، اإ
2002 . )   

 مذكرة قس نطينة ، بولية املؤسسات لبعض حتليلية دراسة  تطورها، ومعوقات واملتوسطة الصغرية املؤسسات ، عائشة مصباح -4
 . 2005  اجلزائر ، – سكيكدة امعةج ماجس تري،

 ( .  2005 ،  1 ط ، والتوزيع للنرش وائل عامن: دار للرايدة ) أأبعاد الصغرية الأعامل اإدارة الربنوطي، انئف سعاد -5

 .(  2004 ، اجلامعية الإسكندرية: دار الأعامل ) يف مقدمة ، احلناوي صاحل محمد  -6

  .  2002جوان اجلزائر، يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير س ياسة جلأأ  من ، والاجامتعي الاقتصادي الوطين اجمللس -7

 (. 2007،  اجلامعية مرص: ادلار مقارن ) بييئ مدخل الصغرية املرشوعات اإدارة معر، عيل أأمين -8

لفنية ، حاضنات الأعامل، حالت معلية وحلول مشالكت ) مرص : مكتبة ومطبعة الإشعاع ا –عبد السالم  أأبو حقف، العوملة  -9
 .(  2002،  1ط

  NBIA    ،21 /02 /2015  ،NBIA: what is incubatorsامجلعية الوطنية الأمريكية حلاضنات الأعامل   -10
                                                                                www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php

                       

 -عاطف الشرباوي ، حاضنات الأعامل مفاهمي مبدئية وجتارب عاملية ، منشورات املنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -11
 . 2005ايسيسكو ، 

12- OCDE : Technology incubators - nurturing small firms- ( Paris : OCDE , 1997. 

نبيل محمد شليب ، منوذج مقرتح حلاضنة أأعامل تقنية ابململكة العربية السعودية ، ورقة معل مقدمة مضن فعاليات ندوة "واقـع  -13
آت الصغيـرة واملتـوسطة وس بل دمعها وتمنيهتـا"، الغرفة التجارية والصناعية ابلرايض، اململكة السعودية -28،  ومشكـالت املنشأ

 . 2002ديسمرب ،   29

http://www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php
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 البرشية املوارد كتاب تمنية سلسةل البرشية، املوارد لتمنية العريب املركز الصغرية، واملرشوعات الأعامل حاضنات رمضان الس نويس، -14
 . 2003، 1 ط الصغرى ، واملرشوعات

ة واملتوسطة، امللتقى ادلويل حول محمد بن بوزاين والطاهر زايين ، دور تكنولوجيا احلاضنات يف تطوير املؤسسات الصغري  -15
 . 2006أأفريل  18-17اجلزائر،  -"متطلبات تأأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ادلول العربية"، جامعة الشلف

 ، 9448 العدد ، الرشق الأوسط جريدة ، واملتوسطة الصغرية املؤسسات تمنية يف التقنية الأعامل حاضنات دور ، شعبان محمد   -16
 . 2015/  10/  13، اترخي الزايرة :    www.awasat.com :الالكرتوين املوقع عن نقال ،  2004أأكتوبر

نقال ،  2015قطاع غزة ،  –بسمة فتحي عوض ، دور حاضنات الأعامل والتكنولوجيا يف حل مشلكة البطاةل لرايديي الأعامل   -17
 . 2015/  10/  25، اترخي الزايرة :    library.iugaza.edu.ps/thesis/114999.pdf عن املوقع الالكرتوين :

آت الصغرية، ورقة معل مقدمة مضن فعاليات ندوة "واقـع   -18 عبد الرمحن بن عبد العزيز مازي ، دور حاضنات الأعامل يف دمع املنشأ
آت الصغيـرة واملتـوسطة وس بل دمعها وتمنيهتـا"، الغ  -28رفة التجارية والصناعية ابلرايض، اململكة السعودية ، ومشكـالت املنشأ

 . 2002ديسمرب  29

سرتاتيجية تمنية املرشوعات الصغرية ىف مجهورية مرص العربية ، اجملالس القومية املتخصصة ، ديسمرب   -19  2003عاطف الشرباوي ، اإ
 . 

 توسطة ، نقال عن املوقع الالكرتوين :  عيل سامي ، دور احلاضنات التكنولوجية يف دمع املؤسسات الصغرية وامل   -20
                                                           biskra.dz/rem/n7/6.pdf-univ  : 2015/  10/  20، اترخي الزايرة . 

21-  Wagner, K.V., 2012 , Business Development Incubator Programs , An Assessment of 
Performance in Missouri , Capella University, USA , 2006 . 

حنو جممتع املعرفة ، سلسةل دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات ، جامعة املكل عبد العزيز ، الإصدار الثالث    -22
 . 2015/  10/  23، اترخي الزايرة :  edu.sa/Files/.../147636www.kau.حاضنات الأعامل نقال عن املوقع الالكرتوين : 

شاكلية حاضنات الأعامل بني التطوير والتفعيل : رؤية مس تقبلية ، مؤمتر السعودي ادلويل مجلعيات    -23 فوزي عبد الرزاق ، اإ
 . www.isesco.org.ma/arabe/publications   ،26  /10  /2015 .   2014/  9/  11 – 9ومراكز رايدة الأعامل ،

سالمية معارصة يف النقود والبنوك والمتويل    -24 ادلار اجلامعية للطبع والنرش  :الإسكندرية( عبد الرمحن يرسي أأمحد ، قضااي اإ
 . ) 2001والتوزيع ،

 ( . 2003 العريب ، الفكر دار القاهرة : واملواصالت ) النقل اقتصادايت سلامين املشويخ ، محد  -25

احلاضنات الصناعية ودورها يف دمع وتمنية الصناعات الصغرية واملتوسطة ، امللتقى العريب اخلامس للصناعات  نضال محمد طالب،  -26
 ، اجلزائر. 2010مارس  15 -14الصغرية واملتوسطة ، 

والثقافة ،  الرايض : املنظمة الإسالمية للرتبية والعلوم)  –مفاهمي مبدئية وجتارب عاملية  -عاطف الشرباوي ، حاضنات الأعامل   -27
2003  ، )http://www.isesco.org.ma   2015/  11/  05زايرة املوقع :   ، اترخي  . 

آلية دلمع التجديد التكنولويج حسني رحمي  -28 ، جامعة سطيف/ اجلزائر، العدد  ، جمةل العلوم الاقتصادية ، نظم حاضنات الأعامل ك
2  ،2003  . 

29- Elena, Scaramuzzi , Incubators in developing countries - status and development perspectives -, 
World Bank , Washington DC, USA , May 2002 . 

آخرون  -30   ( 2003 ، 1ط  الوطنية ، بنغازي : دار الكتب الصغرية ) واملرشوعات الأعامل حاضنات ، رمضان الس نويس وأ

واملتوسطة ،  الصغرية املؤسسات دمع يف التكنولوجية احلاضنات دور،  سامي عيل  -31
                              www.4eqt.com/vb/thread5920.html  : 2015/  11/  17، اترخي زايرة املوقع . 

http://www.awasat.com/
http://www.kau.edu.sa/Files/.../147636
http://www.isesco.org.ma/
http://www.4eqt.com/vb/thread5920.html
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يف تمنية النس يج الصناعي والاقتصادي ، ورقة معل مقدمة مضن الندوة العربية الأوىل  عاطف الشرباوي ، دور حاضنات الأعامل  -32
 . 2003/  01/  29 - 27للحاضنات الصناعية ، القاهرة ، 

33-  ESCWA : Technology capacity-building initiatives for the twenty first century in the ESCWA 
members countries , United Nations, New York , USA , June 2001 . 
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